Referat af menighedsrådsmøde 16. januar 2019
Afbud: Mette Kæmsgaard, Anne Lundemann. Refereret af René Vilstrup-Bie.
1. Godkendelse af dagsorden.

2. Godkendelse af referat fra mødet 14.
november 2018.
3. Generel orientering.

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

5. Orientering om Årshjulet 2019 v/
Christian Møller.
6. Drøftelse og beslutning:
Medlemskab/samarbejdsaftale vedr.
Samvirkende Menighedsplejer? v/ Bente
Rosenkrants
7. Drøftelse og beslutning: Proces til
udformning af en personalepolitik v/ René
Vilstrup-Bie.

8. Drøftelse og beslutning: Skal vi melde os

190116 MR referat.docx

Godkendt med en ændring. Behandling af
KirkeCare, blev indsat som et nyt punkt 8
på dagsordenen, og de tidligere punkter 8
og 9 blev punkt 9 og 10 på dagsordenen.
Godkendt.
Den skriftlige orientering blev suppleret:
Torben Mikkelsen orienterede om, at Peter
Okholm, som har produceret de nye lamper
i Søndermarkskirken, kommer forbi fredag,
for at besigtige de ophængte lamper. Svend Simonsen orienterede om arbejdet
med lydforholdene i Løget Kirke. - Christian
Møller orienterede kort om Birgitte og Leif
Arfmann´s foredrag, som havde været
rigtigt spændende. - Der er taget hul på
studiekredsene om liturgien. Christian
Møller opfordrede til deltagelse i dette
vigtige arbejde.
Provstiet bliver løbende holdt underrettet
om ombygningens tilstand og forløb. På
seneste byggemøde berørte man lamper,
og så på prøvesten. Der foretages
nedgravning til kloakken på tværs af
våbenhuset. Kobbertaget er ved at blive
gjort færdig. Mette Holm Pedersen
opfordrede til at man kom og hørte om
arbejdet den 21. februar 2019.
Årshjulet for 2019 blev gennemgået og
taget til efterretning. Der er mulighed for at
supplere årshjulet ved at skrive på det i
kopirummet i Søndermarkshuset.
Menighedsrådet besluttede sig efter en god
og konstruktiv debat for at tilslutte sig en
samarbejdsaftale, som kirke- og
kulturmedarbejderen bedes effektuere.
Enighed om at følge den forslåede køreplan
for arbejdet, som er at der indkaldes til et
opstartsmøde for både menighedsråd og
medarbejdere, og at man på dette møde
nedsætter et udvalg, som arbejder videre
ud fra opstartsmødets resultater.
Menighedsrådet besluttede sig for, at melde
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ind i Kirke Care Vejle?

9. Drøftelse og beslutning: Engangshonorar
til medlemmer af byggeudvalg vedr.
ombygningen af Sct. Nicolai Kirke v/
Christian Møller.

10. Eventuelt.
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sig ind og deltage i den stiftende
generalforsamling ved Maibrit Pedersen,
Lisbeth Schusler Hansen og René VilstrupBie. Torben Mikkelsen undlod at stemme,
resten stemte for indmeldelsen.
Svend Simonsen og Mette Holm Pedersen,
deltog ikke i dette punkt, idet de var at
betragte som inhabile.
Menighedsrådet besluttede sig enstemmigt
for at bevillige et engangshonorar til Svend
Simonsen og Mette Holm Pedersen.
Begrundelsen er, at de begge udfører et
ekstraordinært stort arbejde med
ombygningen af Sct. Nicolai Kirke som
medlemmer af byggeudvalget, der mødes
hver 14. dag i en periode over 15 måneder,
samt i øvrigt deltager i diverse møder og
udarbejder svar til arkitekten.
Provstiudvalget skal endeligt godkende
beslutningen.
Folkemødet i Vejle bliver taget op senere,
når der er mere håndfaste ting at arbejde
med. - Konfirmandaktion v/ Danmission.
Kom og mød to unge mænd fra Zanzibar i
Sct. Maria til gudstjenesten på søndag. Konfirmandgudstjeneste i Løget Kirke den
6. februar 2019. Det er Ungdomspræsteriet,
der står for gudstjenesten.
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