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Referat af menighedsrådsmøde 20. februar 2019
Afbud: René Vilstrup-Bie, Frederikke E. Sørensen, Mette Kæmsgaard og Bente
Rosenkrants.
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 16.
januar 2019

Godkendt med tilføjelse: Afbud fra Bjørn
Brix.

3. Generel orientering (Bilag1a,1b,1c,1d).

Generel orientering jf. bilag gennemgået og
drøftet. Desuden en orientering fra
kirkeværge Lars Mortensen: Postkasselås
ved Søndermarkshuset er omstillet til Anøgle. Ved Søndermarkskirken, til venstre
for det gamle kapel, er der opsat ny
stikkontakt bl.a. til brug under rengøring af
toiletterne.
Hvis der er frivillige til påskefrokost bedes
de melde sig ved Anne Lundemann.
I løbet af foråret er Søndermarkshuset vært
for de 4 moduler i Lederuddannelse for
menighedsrådenes kontaktpersoner.
Rødvinen, som skal sælges til fordel for ny
alterkunst, er fundet og flaskerne bliver
snart leveret. Lars Mortensen fungere som
vinhandler.

4.Orientering: Studietur for menighedsråds- Turen bliver den 25. og 26. maj. Tilmelding
medlemmer til Lauenburg (Bilag2).
til Christian Møller inden 1. april.
Kørselsudgifter godtgøres efter den laveste
km-takst.
5. Orientering: Nyt fra medarbejder
repræsentanten v/ Lene Christiansen.

Vi afvikler MUS ultimo februar - primo
marts. Personalet er glade for at blive
inddraget i arbejdet med at formulere en
personalepolitik. Der udtrykkes bekymring
vedr. manglende udbedringer fra den
seneste APV.

6. Drøftelse og beslutning: Nedsættelse af
et diakoniudvalg v/ MereteBuhl.

I forbindelse med forbedring af
diakoniarbejdet i sognet foreslås et
diakoniudvalg nedsat. Udvalget skal
vurdere og se på eksisterende såvel som
på nye tiltag i sognet. Medlemmer af
diakoniudvalget er: Merete Buhl, Bente
Rosenkrants og Kirsten Beck.
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7. Orientering om ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke v/ Mette Holm Pedersen.

Siden sidst er der støbt gulv. Stillads som
foreberedelse til kalkning af kirken er ved at
blive optillet. Murerarbejdet i forbindelse
med ny alterplacering er i fuld gang. Der
skal bæres sikkerhedshedssko og
sikkerhedshjelm i kirkerummet - og derfor
ikke nødvendig ved adgang til klokkespil
via tårntrappe. Foreløbig holder tidsplanen.

8. Drøftelse og beslutning: Supplerende
egen finansiering af ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke v/ Christian Møller (Bilag 3a,
3b, 3c, 3d).

Christian Møller har sammen med formand
for provstiudvalget og provsten drøftet
dækning af evt. øgede udgifter i forbindelse
med ombygningen. Muligheden for i første
omgang at finansiere eventuel merudgift
gennem de frie midler fordelt på flere konti
drøftes. Menighedsrådet giver
samstemmende tilladelse til denne løsning.

9. Valg af medlem til deltagelse i det årlige
medarbejdermøde.

Vinnie Nederby er valgt.
Lovpligtigt personalemøde er den 6. marts
kl. 18.30 - 21.00 i Søndermarkshuset.

10. Drøftelse og beslutning: Nedsættelse af Udvalget består af Christian Møller, Maibrit
et ad hoc udvalg vedr. genindvielsen af
Pedersen, Erik Kure, Hans Schlünssen,
Sct. Nicolai Kirke v/ Christian Møller.
Mette Holm Pedersen og Svend Simonsen.
Desuden vil Mette Kæmsgard, Kirsten
Beck og Lisbet Schüsler Hansen være til
rådighed med praktisk arbejdskraft.
11. Drøftelse og beslutning: Vedtagelse af
”Forretningsgange for sognenes
administrative opgaver i forhold
tilkassererfunktionen på
kirkegårdskontoret” v/ Michael B. Ecke
(Bilag 4).

Forretningsgange som beskrevet er
enstemmigt godkendt.

12. Eventuelt.

Dele af gammelt arkivmateriale fra Sct.
Nicolai er makuleret, øvrige dele skal
gennemgås og tages stilling til.
Karsten Petersen har givet provsten tilsagn
om, at være praktikant præst.
Lysestager og indsamlingsbøsser til
Søndermarkskirken bør drøftes og nyt
anskaffes i god tid inden genåbning af Sct.
Nicolai, hvortil de udlånte stager skal retur.

MR

Side !2 af 2!

