Referat af menighedsrådsmøde 14. august 2019
Afbud fra Inger Jæger og referent Bjørn Brix. Ikke mødt: René Vilstrup-Bie.
0. Valg af referent.
1. Godkendelse af dagsorden.

Maibrit Pedersen.

2. Godkendelse af referat fra mødet

Godkendt.

Tilføjet pkt. 14: Valg af repræsentant til Jul
i fællesskab. Eventuelt bliver dermed til
pkt. 15.

19. juni 2019.
3. Ønske om udtræden af rådet.

4. Generel orientering.
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René Vilstrup-Bie ønsker at udtræde og
har skrevet i mail til formanden herom.
Menighedsrådet beslutter enstemmigt at
give lov til, at René Vilstrup-Bie udtræder
af menighedsrådet. Forretningsudvalget
indstiller Torben Mikkelsen som ny
kontaktperson. Der er enstemmig
opbakning til Torben Mikkelsen som ny
kontaktperson.
Bemærk en særlig orientering fra Merete
Buhl om minikonfirmand-jubilæet – 20 år i
Sct. Nicolai Sogn. Karsten Petersen har
været med i 19 år. Gode år med mange
børn. - Positivt med udsigt til økonomisk
hjælp til øveklokkespil og computer til
klokkespillet fra provstiet – ikke mindst i
lyset af International klokkespilsfestival
denne august. - Sogneudflugten er fuldt
optaget med 50 tilmeldte, så der nu er
venteliste. - Præsentation af Randi
Dalsgaard, præstepraktikant fra
Pastoralseminariet i Århus. - Feriepenge
skal ikke lægges til side som først meldt
ud, men der skal optages en post i
regnskabet, så man kan se, hvad
feriepengeforpligtelsen er. - Den
internationale klokkespilsfestival var
lærerig og utrolig interessant. Erik Kure
har lagt en enorm arbejdsindsats i det.
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Der skal evalueres på det. – Der har været
afholdt styregruppemøde (Jelling og Sct.
Nicolai sogne) om det internationale
arbejde. Der arbejdes på at få forsøget
gjort permanent på provstiniveau. Budgetoverskridelsen ved ombygningen
er nu næsten på en halv million kroner.
Det er vi forberedt på. Alterkunstprojektet: afslag fra Augustinus
Fonden, men støtte fra Statens Kunstfond.
Der holdes møde i morgen i udvalget,
hvor der arbejdes ufortrødent videre. Genforeningsjubilæet markeres 11. juni
2020 i Sct. Nicolai Kirke. - Familiegudstjeneste i Sct. Nicolai Kirke 23. december
kl. 16.00 og ikke den 24. december.
5. Orientering: Nyt fra medarbejderEn fantastisk kor-tur, hvor korene sang
repræsentanten v/ Lene Christiansen. meget flot ved deres to koncerter.
6. Orientering om ombygningen af
Gulvet skal være lagt helt færdigt i næste
Sct. Nicolai Kirke v/ Mette Holm
uge. Langt med at hænge radiatorer op.
Pedersen.
7. Orientering om kvartalsrapport for Ser fornuftigt ud.
2. kvartal v/ Michael Ecke.
8. Orientering om budget 2020 v/
I næste måned har vi første behandling af
Michael Ecke.
budget. Michael Ecke har lagt et forslag
frem til inspiration. De faste udvalg og
andre opfordres til at få meldt
budgetønsker tilbage inden 1. september.
Vedtaget med alle stemmer.
9. Drøftelse og beslutning: ”Vejle
Provstis samarbejdsaftale for
budgetåret 2020” til vedtagelse v/
Christian Møller.
10. Drøftelse og beslutning:
Vi havde indbrud sidste efterår i
Disponering af forsikringsudbetaling
Søndermarkskirken, 5 PH-kogler blev
v/ Christian Møller.
stjålet. Vi skyndte os at få lavet en
ordentlig belysning til et beløb, som er
langt mindre end koglernes værdi.
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11. Drøftelse og beslutning:

Nabohøring om dispensation fra
lokalplan nr. 3 til gittermast på
Grønlandsvej 197, 7100 Vejle v/
Christian Møller.
12. Drøftelse og beslutning: Placering
af kirkehaven v/ Frederikke Eichner
Sørensen.
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Kirkegårdskontoret sørger for
forsikringssagerne. Vi fik erstatning, men
ikke til den værdi, som det forsvundne
beløb sig til. Det har vi efter en klage til
forsikringsenheden fået medhold i. Vi får
nu yderligere lige knap 280.000 kr. Proceduren for behandling af
forsikringssager ønsker vi taget op på
næste kirkegårdsbestyrelsesmøde. Vores
forventning er at der laves en ny skriftlig
procedure. – Forretningsudvalgets forslag
til disponering af erstatningen: Forlods
finansieres ringkrone og maling af koret i
Søndermarkskirken. Hvis der ikke er
tilstrækkelig finansiering af de stjålne
effekter fra tyveriet 17. august i
Søndermarkskirken fra erstatningen i
denne sag, vil dette også forlods være
reserveret. Overskydende beløb anvendes
til alterkunstprojektet i Sct. Nicolai Kirke.
Forslaget enstemmigt vedtaget. - Den
sjette PH-lampe efterladt fra tyveriet
sættes i stand og sættes til salg.
Vi ser ingen grund til at klage over
dispensationen.

Før sommerferien var der konstituerende
møde i gruppen for kirkehaven. To meget
kompetente mennesker er med som
frivillige. - Vi bakker fuldt op om, at
kirkehaven skal ligge langs med
Søndermarksvej – cirka fra paradisæbletræet ved sognehuset og hen til
parkeringspladsen, som foreslået af
arbejdsgruppen. Det skal forelægges
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13. Drøftelse og beslutning: Rådets

stillingtagen til inputs til udviklingsplanen for Søndre Kirkegård.

14. Val af repræsentant til Jul i
Fællesskab.

15. Eventuelt.
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kirkegårdsbestyrelsen, så den kan
godkende det som en del af
helhedsplanen for kirkegården.
Referatet fra ad-hoc udvalget er vores
nuværende ønskeliste, som vi sender
videre til kirkegårdsbestyrelsen. Den har
opgaven at formidle vores ønsker videre
ind i udviklingsplanen.
Hvert af de fire bysogne sender to
repræsentanter. Anne Lundemann og
Inger Jæger har siddet med i mange år.
Anne Lundemann ønsker at udtræde og
foreslår Lisbeth Schüsler Hansen, som
gerne vil gå ind i udvalget. Lisbeth
Schüsler Hansen er valgt til opgaven.
Bente Rosenkrants er pt. uden computer,
men låner en ekstra computer fra
Søndermarkshuset. - Fællesbillede af alle
rådsmedlemmer tages af Mikael Ecke.
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