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Referat af menighedsrådsmøde 20. juni 2018
Afbud: Mette Holm Pedersen og Bente Rosenkrants
1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 16.
maj 2018

Referat godkendt.

3. Generel orientering

Der er afsat økonomisk ramme til
synsudsatte arbejder.
Kontaktperson vedr. dåbsfoto mv. på
facebook bliver René Vilstrup-Bie
(Suppleant: Mette Kæmsgaard).
John Skodsborg foretager dronefotografering af sognets tre kirker.

4. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke

Orientering ved Christian Møller. Vedr.
licitation: Afleveringsfristen er udsat til
fredag den 22. juni.
Under hele ombygningsperioden er kirken,
tårnet osv. byggeplads og der vil være
adgang forbudt på byggepladsen. Speciel
adgangstilladelse skal indhentes ved
arkitekten.
Flytningen af inventar vil foregå den 26. og
27. juni.
Arkitekt og Inspektør fra Nationalmuseet
har afholdt møde vedr. koordinering.

5. Drøftelse og beslutning: Hvordan sikrer
vi at korbetjeningen ved alle gudstjenester
frem over er på et tilfredsstillende niveau?
Oplæg ved organisterne.

Erfaringer fra dengang koret var størst og
mest aktivt. Forslag til nye tiltag for at
hverve nye medlemmer og opbygge et
engageret og stabilt kor. Afklaring vedr.
korets økonomi v/Christian Møller.
Åben drøftelse med tanker og ideer for
udviklingen af korarbejdet.
Beslutning: Organisterne arbejder videre
med ideerne og udarbejder budget for
prioriterede tiltag. I sommerperioden er det
undtagelsesvis muligt at erstatte med
kirkesanger.

6. Drøftelse og beslutning: Godkendelse af
kommissorium for Fællesudvalg for
internationalt menighedsarbejde

Beslutning: Lisbeth Schüsler Hansen
undlader at stemme - øvrige stemmer for.
Kommissoriet er godkendt.
Valg af suppleant: René Vilstrup-Bie
enstemmigt valgt som suppleant.
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7. Drøftelse og beslutning: Nedlæggelse af
kapellet i Søndermarkskirken

Åben drøftelse.
Beslutning: Det besluttes enstemmigt at
kapellet lukkes. Bjørn Brix sørger for
information til provsti og de lokale
bedemænd.

8. Orientering om intranettet

Christian Møller demonstrerede
anvendelsen af intranettet.

9. Evaluering af frivilligfesten 23. maj 2018

Godt arrangement. Fint fremmøde.
Forslag om næste gang at præsentere de
mange og nye muligheder for at være
frivillig. Godt at nye interesserede også
blev inviteret med.

10. Eventuelt

Orientering vedr. vikartakster.
Nørkleklubben er flyttet op i lysere og mere
indbydende lokaler. Alle er velkommen til at
besøge i klubben.
Sognet var synligt og godt repræsenteret
på Folkemødet. Et godt eksempel til
efterfølgelse.

MR 161122 Referat.docx

Side !2 af 2!

