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Referat af menighedsrådsmøde 18. september 2019
Afbud: Frederikke Eichner Sørensen og Anne Lundemann.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt: Pkt. 6 rykkes frem, som pkt. 3.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 14.
august 2019.

Godkendt.

3. Orientering: Om det internationale
arbejde v/ Brit Thorsøe og Bente
Rosenkrants.

De første skridt var afdækning af tilbud,
beboersammensætning, etablering af
netværk og distributionskanaler.
Tilrettelæggelse og afprøvning af nye
aktiviteter: Dialogaftener, Pinsegudstjeneste, International middag,
Venskabsfamilier, Krea-klub og desuden
deltagelse i Kend din Nabo netværket. Vi er
godt på vej med en lokal styregruppe, hvor
arbejdet løbende kan evalueres og
videreudvikles. Projektets timetal er øget.

4. Generel orientering (Bilag1).

Tirsdag den 24. september præsenteres en
lukket gruppe for et mock up for
alterkunsten. Vi har påbegyndt salg af Sct.
Nicolais gamle kirkestole. Vi undersøger
mulighed for konsulenthjælp til at vurdere
lydforholdene i Løget Kirke. Maibrit
Pedersen deltager den 23. september i
Kulturnat Vejle med en H.C. Andersen
fortælling. Nyt fra provstiet, se nyhedsbrev.
Biskoppen på Landemode: Gudstjenester
skal påbegyndes uanset fremmøde dog
evt. i kortform. Tilbagemelding/optælling til
biskoppen er præsternes ansvar.

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

God tilslutning til Babysalmesang og alle
kor er i fremgang.

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

Der er meget aktivitet. Gulvet bliver vasket
og behandlet. Lampemontering er begyndt.
Montage af skiftevis radiator og bænke er
begyndt. Arbejdet med pulpituret skrider
godt frem. Kirkens nye fjernvarmesystemet
er nu aktiveret.
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7. Orientering om fejringen af Sct. Nicolai
Kirkes genåbning v/ Christian Møller.

I alt fire forskellige arrangementer for
forskellige målgrupper: Afslutningsgilde for
håndværkerne den 14. november.
Snigpremiere onsdag den 4. december.
Genåbning den 8. december. Desuden tre
gange Åbent Hus den 14. december. Sct.
Nicolai Sogn afprøver et nyt
hustandsomdelt informationsmedie, som
Torben Mikkelsen har taget initiativ til
gennem et samarbejde med firmaet
Agence.

8. Drøftelse: Budget 2020 v/ Michael Ecke
(Bilag 2A & 2B).

Gennemgang af budget set i forhold til
tidligere og nuværende ligning og diverse
udgifter. Forslag og drøftelse af ændringer
til budgettet. Færdigbehandling af budget
ved næste rådsmøde.

9. Drøftelse: Menighedsrådsvalg 2020
(Bilag 3).

Beslutning: Der afholdes Menighedsmøde
sammen med Orienteringsmødet den 12.
maj. Beslutning: Menighedsrådet
bibeholder en 4-årig funktionsperiode.

10. Beslutning: Deltagelse i
Gudstjenestedagen (Bilag 4)

Tilmelding via kordegn. Tilmeldingsfrist den
26. september.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.
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