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Referat af menighedsrådsmøde 18. april 2018.
Formanden bød velkommen til Mette Kæmsgaard, som er genindtrådt i menighedsrådet.
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt.
6a.

2. Godkendelse af referat 21. marts 2018

Referat godkendt.

3. Orientering

Ansøgning om 5% midler af 3. april
behandles i Provstiudvalget i maj.
Bygningudvalget skaffer overblik over
synsudsatte opgaver.
Forårsmøde med provstiudvalget vedr.
budget: Der skal via regnskabskontoret
(VKK) og FU arbejdes på snarest at få et
bedre overblik over de frie midler og
anlægsregnskaberne.
Husk 23. maj kl. 18: Frivilligfest.
3. maj kl. 19 til 22: Kirkevandring i byen fra
Sct. Nicolai Kirke. sammen med den
katolske kirke og metodistkirken.
Musik og koncertprogram for 2. halvår
2018 foreligger og er uddelt.

4. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai v/ Mette Holm Pedersen

Projektet er præsenteret i provstiudvalget
og fremsendt til stiftet. Vejle Kommune har
givet ombygningstilladelse. Vejlemuseerne
er forpligtet til at foretage en gratis
forundersøgelse.

5. Orientering om kvartalsrapport for 1.
kvartal 2018 v/ Michael Ecke

Kvartalsrapport foreligger endnu ikke pga.
problemer med det nye lønsystem.
Kvartalsrapport udsendes så snart den
foreligger.

6. Beslutning: Nedsætte arbejdsgruppen
”Jul i Fællesskab”
6a Beslutning: Nedsættelse af orgeludvalg.

Arbejdsgruppen ”Jul i Fællesskab”:
Anne Lundemann, Inger Jæger, Lisbeth
Schüsler Hansen, Bente Rosenkrants,
René Vilstrup-Bie og Mette Kæmsgaard.
Orgeludvalg: Lene Christensen, Erik Kure,
Gunnar Therkelsen, Svend Simonsen,
Mette Kæmsgaard og Bente Rosenkrants
(Sekretæren spørger Sonja Edelin Nielsen
om hun vil deltage).
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7. Drøftelse: "Tema: Dåben - hvorfor gør vi, Oplæg ved præsterne, derefter åben
som vi gør? v/ præsterne
drøftelse omkring dåbsbønner o.a.
Anvendelsen af bønner tages op til
beslutning på næste møde efter oplæg fra
præsterne.
8. Drøftelse: Opfølgning på sidste
rådsmødes arbejde med visioner.

FU foreslår, at rådet på de følgende tre
møder drøfter én kirke ad gangen.
Forslaget vedtaget.

9. Eventuelt

Referater fra møder i Vejle Kirker og
Kirkegårde sendes fremover ud til MRmedlemmer.
Forslag om punkt vedr. korsangere til
næste møde efter oplæg fra organisterne.

10. Lukket punkt

Orientering om personalesituationen v/
René Vilstrup-Bie.
Der nedsættes et ansættelsesudvalg vedr.
ansættelse af kirketjenere bestående af:
Christian Møller, René Vilstrup-Bie, Bjørn
Brix, Ellen Plougstrup, Svend Simonsen,
Karsten Petersen og Maibrit Pedersen.
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