!
Referat af menighedsrådsmøde 10. oktober 2018
Afbud: Karsten Petersen og Anne Lundemann.
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med ændring/tilføjelse af punkt
9: Nedsættelse af ad. hoc udvalg vedr.
belysning i Søndermakskirken.

2. Godkendelse af referat fra mødet 19.
september 2018.

Godkendt.

3. Generel orientering.

Vi har sammen med Jelling Sogn ansat
Britt Bagger Thorsøe som international
kirke- og kulturmedarbejder med tiltrædelse
12. november 2018.

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

Vi afventer stadig et tilfredsstillende tilbud
på arbejdet med gulvet i Sct. Nicolai Kirke.
Arbejdet med døbefont og altertavle
udsættes til uge 43.
Arbejdet med taget er påbegyndt.

5. Orientering og drøftelse: Søndre
Kirkegaards udviklingsplan v/ Jens Z.
Thorsen (Bilag 2).

Jens Z. Thorsen fremlagde udviklinsplanen
for Søndre Kirkegård. Efter oplægget var
der god spørgelyst med afklarende
spørgsmål og svar. Efterfølgende skal de
enkelte elementer drøftes og tænkes ind i
en god helhed. Høring af udviklingsplan
planlægges. Menighedsrådet udarbejder
senere et formelt høringssvar.

6. Drøftelse og beslutning: Behandling af
revisionspåtegning og svar (Bilag 3).

Menighedsrådet godkender
revisionsprotokol/påtegning og forklaringer
hertil.

7. Drøftelse og beslutning: 2. og sidste
behandling af budget 2019 v/ kassereren
(Bilag 4).

Alle medlemmer stemte for godkendelse af
budget 2019 med en mindre justering på
frivilligkontoen.
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8. Drøftelse: Tilrettelæggelse af lovpligtigt
menighedsmøde 14. november 2018

Forslag om at menighedsmødet fremover
kan placeres i forbindelse med
gudstjenesten eller andet arrangement.
Vedtagelse af forslaget om at
menighedsmødet i år placeres kl. 18 i
forbindelse med ordinært
menighedsrådsmøde 14. november.
Ud over menighedsmødets faste punkter
som blev fordelt blandt rådets medlemmer
vedtages et nyt orienterende punkt vedr.
ombygningen af Sct. Nicolai Kirke.

9. Ad hoc udvalg vedr. belysning i
Søndermarkskirken.

Udvalget består af: Torben Mikkelsen, Lars
Mortensen, Vinni Nederby, Lisbeth
Schüsler Hansen, desuden tilbydes
Karsten Petersen, Grethe Hansen og Lars
Mortensen plads i udvalget, hvis de ønsker
det.
Torben Mikkelsen tager initiativ til
koordinering, mødeindkaldelse samt
indledende kontakt til belysningsfirma.

10. Eventuelt.

Orientering om Landsindsamling til Dansk
Flygtningehjælp.
Der planlægges indkøb af udstillingsskab til
Løget Kirke. Nørkleklubbens salg har
indbragt et fint overskud på kr. 5.600,Der opfordres til at man holder sig
orienteret om Ungdomspræsteriets
aktiviteter bl.a. sorggrupper og Den Lave
Højskole. Flyer forefindes i kirkerne og i
Søndermarkshuset.
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