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Referat af menighedsrådsmøde 20. marts 2019

1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt.

2. Godkendelse af referat fra mødet 20.
februar 2019

Godkendt.

3. Drøftelse: Evaluering af sogneindsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp
v/ Søren Winther Nielsen.

Måske er tiden løbet fra den vanlige
husstandsindsamling. Der er generelt
tilbagegang i antallet af indsamlere og
størrelsen på de indsamlede beløb, som i
år var ca, kr. 4.000,-. På den baggrund var
der forslag om, at sognet til næste
indsamling afprøver en ny form eller
aktivitet. Det kunne være et
støttearrangement eventuelt en støttekoncert i Sct. Nicolai. Musikudvalget vil
arbejde med at afprøve en ny model til
indsamlingen i 2020.

4. Drøftelse og beslutning: Nedsættelse af
ansættelsesudvalg vedr. ny kirketjener v/
René Vilstrup-Bie. (Bilag 2).

Den fremlagte ansættelses procedure
følges, dog med opmærksomhed på, at
ansættelsestidspunktet måske først kan
blive pr. 1. august. Ansættelsesudvalget
består af: Christian Møller, René VilstrupBie, Bjørn Brix, Ellen Plougstrup, Grethe G.
R. Hansen og Maibrit Pedersen. Forslag
om at der også annonceres i fagblad.

5. Generel orientering (Bilag1a,1b,1c).

Der er yderligere to økumeniske
studieaftener i fasten hhv. den 26. marts kl.
19.30 om bøn ved den katolske præst Jan
Ophoff i Sct. Norbert Kirke og den 2. april
kl. 19.30 ved sognepræst Maibrit Pedersen
i Sct. Maria, hvor emnet er bekymring.
Der er fyraftensmøde tirsdag den 7. maj kl.
17-21 i Gauerslund Sognehus om
provstiets fælles opgaveløsninger.
Tilmelding via kordegn senest 29. april.
Desværre er der aflysning af forårets
konsulentrunde - næste runde bliver i
oktober.
Pinsegudstjeneste i Skyttehushaven
2. Pinsedag kl. 11 bl.a. med to forskellige
pilgrimsvandringer.
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6. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.

Intet nyt

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

Der er nu opstillet stillads i kirken.
Afvaskningen af vægge er i gang, og der
foretages prøvekalkning. Der vil være en
del ekstra udgifter til vand og varme i
forbindelse med det omfattende kalkningsarbejde. Vinduerne skal males og nogle
trænger til yderligere istandsættelse, hvilket
vil blive vurderet. Kirkeværgen indhenter de
nødvendige tilbud.
Der skal tages stilling til valg af nye
kirkestole. Der bliver en prøveopstilling af
restaureret kirkebænk på en anden lokalitet
med et gulv mage til gulvet i Sct. Nicolai.
Der er desuden konstateret utætheder ved
kirkespiret, hvilket kirkeværgen undersøger
nærmere.

8. Godkendelse: Regnskab 2018 for Vejle
Sct. Nicolai Sogn v/ Inge Hauge Hansen
(Bilag 3a, 3b, 3c).

Gennemgang af noter til regnskabet og
resultatdisponering af årets resultat.
Desuden afklarende spørgsmål og svar
omkring nogle konkrete poster i budget art
og budget formål. Forklaring til regnskabet
udarbejdes. På sognets hjemmeside
indsættes kollektregnskab og kollekt
indkommet via MobilePay.
Regnskabet er enstemmigt godkendt med
særligt stempel:
Sankt Nikolaj Sogn, CVR-nr. 39122235,
Regnskab 2018, Afleveret d. 20-03-2019 08:58

9. Drøftelse og beslutning: Plan for større
Prioriteringerne i PSI-skema ændres så
investeringeri 2020 (PSI-skemaet) (Bilag4). øveklokkespillet prioriteres forud for orglet i
Løget. Der efterlyses mindst to konkrete
tilbud på et tidsvarende øveklokkespil
inden 1. april. Orgeludvalget mødes i
nærmeste fremtid og udarbejder forslag
vedr. orglet i Løget.
10. Drøftelse og beslutning:
Tilføjelse til regler for udlån og leje af
Søndermarkshuset og Løget v/ Karsten
Petersen.
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Tilføjelse: Lokaler kan højest bookes 6
måneder frem.
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12. Eventuelt.
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!
Provsten har nedsat tre nye udvalg, et
omkring drop-in dåb, et udvalg omkring
demens og et tredie udvalg omkring
hundredåret for den sønderjyske
genforening i 1920. Foredragsgruppen har
i øvrigt arrangeret foredrag om demens
den 12. november kl. 10.00-11.30 i Sct.
Maria. Personalet er orienteret om ny
ferielov i 2020 med overgangsordning i
2019. Yderligere orientering til personalet i
nær fremtid.
Kirkens Korshær i Løget har snart 30 års
jubilæum.
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