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Referat af menighedsrådsmøde 15. maj 2019
Afbud: Anne Lundemann, René Vilstrup-Bie og Mette Kæmsgaard
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 19.
april 2019

Godkendt.

3. Generel orientering

Ansøgning vedr. 5 % midler til udbedring af
lydproblemer i Løget Kirke. - Ansøgning
vedr. mindre ændringer i byggeprojektet
godkendt i stiftet. - Beplantningen omkring
Søndermarkskirken bliver forbedret. - Et
vellykket Kend din Nabo - Spis Sammen
arrangement i Løget den 25. april.
Arrangementet gentages i uge 17 til næste
år. - Under Folkemødet vises film som
præsentere Kend Din Nabo arrangementer.
- Vælgermøde i Bykirken søndag den 19.
maj, fri entre og ingen tilmelding. Husk tilmelding til Frivilligfesten den 25.
maj. - Det internationale arbejde har haft sit
første arrangement mandag den 13. maj
med flere nationaliteter repræsenteret.

4. Orientering: Kvartalsrapport 1. kvartal
2019 og driftsbudget 2019 v /Michael
Bergsøe Ecke

Gennemgang og afklaring i forbindelse
med kvartalsrapport v/ kassereren Michael
Bergsøe Ecke.

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

Kirken er færdigkalket. Næste opgave er
arbejdet med vinduerne. Der arbejdes
fortsat med farvevalg og valg af stole.
Chritian Møller fremlagde status for
økonomien i projektet. Der indhentes tilbud
på istandsættelse af lysekronerne inden
genophængning.
Kirkestafet i Sct. Nicolai Kirke tirsdag den
21. kl. 19 med afslutning i Sct. Maria.

6. Orientering: Nyt fra
medarbejderrepræsentanten v/ Lene
Christiansen

Personalet siger tak for menighedsrådets
bidrag til personalets påskefrokost.

7. Drøftelse og beslutning: Ændring af
åbningstid for kordegn.

Kontortiden ændres fra kl. 9.30 til kl. 10.00
med virkning pr. 1. august 2019.
F.U. arbejder videre med et nyt oplæg for
kirkekontorets betjeningsmuligheder i hhv.
Løget Sognegård og i Sct. Nicolai Kirke.
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8. Beslutning: Ny dør til kordegnekontor

Forslaget er vedtaget, bygningudvalget
arbejder videre med opgaven.

9. Eventuelt

Drøftelse af muligheder for rødvinssalg ved
arrangementer.
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