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Referat af menighedsrådsmøde 19. juni 2018
Afbud: Frederikke Eichner Sørensen, Mette Kæmsgaard, Inger Jæger, Maibrit Pedersen,
Vinni Nederby og Bente Rosenkrants.
1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsorden er godkendt med ændret
rækkefølge pkt. 6 og 7 afvikles umiddelbart
efter pkt. 3

2. Godkendelse af referat fra mødet
15. maj 2018.

Referatet er godkendt.

3. Generel orientering (Bilag 1A,1B og
1C).

Bente Rosenkrants’ konfirmandundervisning er
i Løget Kirke.
Det tegner til at provstiet vil bevilge midler til
øveklokkespil og computer til styring. - Første
møde vedr. kirkehave af afholdt, projektet
tegner godt. Referat findes på intranet: MR/
Kirkehaver. - Materiale om Gudstjenestens
liturgi findes på intranettet: Alle/Folkekirkens
liturgiarbejde. - FU har besluttet at fastholde
de nuværende flagdage. - Invitation til årets
Landemode foreligger på intranettet: Alle/
Landemode invitation. Vi afslutter Landemode
med fælles spisning fra kl. 19. Tilmelding til
kordegn senest 23. august. - Sognet har fra
Statens Kunstfond fået tilskud til alterkunst i
Sct. Nicolai kirke. - Vi har pr. 1. juli ansat Birgit
Jensen som ny kirketjener. - Orientering vedr.
nye stolaer til Løget kirke jf. omdelt folder.

4. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.

19 deltagere på kirkekorets koncerttur til
Tyskland-Holland den 2. - 5. juli. Kirketjener har indhentet og drøftet erfaringer
omkring den nye kirkestol jf pkt. 9.

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

Det meste stillads er nu fjernet fra kirkerummet
og det meste glas er godt på vej til montering.
Gulvbelægning er begyndt. Radiatorer til
gulvet er ankommet. Der er afholdt møde med
væveren og projektet tegner godt. Der gøres
klar til montering af døbefond omkring 1. juli.

6. Orientering om studieturen til
Lauenburg og omegn v/ Michael Ecke.

Michael Ecke fortæller om turen støttet af
fotografier over projektor.

MR 161122 Referat.docx

Side !1 af 2!

!
7. Drøftelse og beslutning:
Oplæg ved Michael Ecke. Der vedtages en
Hvor meget skal vi budgettere med i
model, hvor vi årligt henlægger, hvad der
henlæggelser til pension og feriepenge? omtrent svarer til en person.
v/ Michael Ecke.
8. Drøftelse og beslutning: Anskaffelse
Oplæg ved Karsten H. Petersen: Forslaget til
af lysestager m.v. til Søndermarkskirken anskaffelser er vedtaget, dog er anskaffelse af
v/ Karsten Petersen (Bilag 2).
kirkebøsser afhængig af udbetaling fra
forsikringen.
9. Drøftelse og beslutning: Valg af stol til Kirketjener gør rede for indhøstede erfaringer
Sct. Nicolai Kirke.
med stolen fra to andre sogne. Christan Møller
supplerer bl.a.med at stolene ved
opmaganisering kan stables á 12 stole.
Beslutning: Den fremviste stol er valgt til Sct.
Nicolai Kirke, senere tages der tilling til
træsort, farve og sædebetræk. Kirketjener
inddrages inden udvalgets endelig beslutning.
10. Drøftelse og beslutning:
Rådets stillingtagen til inputs til
udviklingsplanen for Søndre Kirkegaard
v/ Christian Møller (Bilag 3).

Uddybende spørgsmål og afklarende drøftelse
vedr. udviklingsplanen. Der vil blive arrangeret
et borgermøde. MR tager punktet op igen på
næste møde.

11. Drøftelse og beslutning: Ungdomspræsteriet ønsker konfirmanddagene
3.-6. Februar 2020 lagt i Sct. Nicolai
Kirke v/ Christian Møller (Bilag 4).

Menighedsrådet tilslutter sig forslaget.

12. Drøftelse og beslutning:
Planlægning af gudstjenester omkring
genindvielsen af Sct. Nicolai Kirke
v/ Karsten Petersen.

Forslaget er vedtaget. Sidste gudstjeneste i
Sct, Maria bliver den 24. november 2019.
På genindvielsesdagen den 8. december 2019
har sognet én gudstjeneste: i Sct. Nicolai
Kirke.

13. Beslutning: Nedsættelse af ad hoc
udvalg til planlægning af dette års
menighedsmøde v/ Christian Møller.

Frederikke Eichner Sørensen har tilkendegivet
sin interesse. Lisbeth Schüsler Hansen og
Kirsten Beck deltager og andre kan gerne
melde sig.

14. Drøftelse og beslutning: Skal vi
fortsat tilbyde dåbsbilleder på vores
Facebookside? v/ Rene Vilstrup-Bie.

Beslutning: Der tilbydes ikke mere dåbsbilleder
via sognets facebookside.

15. Eventuelt.

Intet at tilføje.
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