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Referat af menighedsrådsmøde 9. oktober 2019
Valg af indlednings- og afslutningssang v/ Vinnie Nederby
Afbud: Karsten Petersen og Anne Lundemann.
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelsen: Nyt fra
orgeludvalget under orientering.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 18.
september 2019.

Godkendt.

3. Generel orientering (Bilag1).

Orgeludvalg: Konsulenten har medvirket til
at udarbejde køreplan for det videre
arbejde. Provstiet kontaktes for den første
afklaring vedr. finansiering. - Christian
Møller har talt med udbyder af vores
hjemmeside. Forbedringer af intranet er på
vej. Indtil den bliver gennemført, vil vi, via
generel orientering, få besked, når der er
kommet nye bilag på intranettet. Diakoniudvalget: Konference lørdag den
26. oktober i Kolding med temaet:
“Sammen om det svære - diakonalt
nærvær til de usynlige”. Der er mulighed for
at deltage. Folder findes på kirkekontoret
og på intra under Alle. Tilmelding senest
15. oktober til stiftet via DAP. - Forslag om
et fast 10 minutters fokuspunkt på de
kommende MR-møder. 1. gang bliver den
13. november om diakoni. - Et magasin om
sognet bliver på 16 sider og journalisten vil
kontakte nogle for information/interview.
Forventes at udkomme ultimo november. Afslutningsgildet den 14. november:
Kirketjenerne har udarbejdet forslag til
opgavefordeling. Opgaveplan omdeles. Christian Møller, Gunnar Terkelsen og
Bente Rosenkrants har mødtes med Vejle
Kommune vedr. området omkring Løget
Center. -
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Maibrit Pedersen og Christian Møller har
haft møde med billedkunstnere vedr.
projekt: Album Vejle 2020. I den forbindelse
vil Karen Kirstine Ballegaard og Helle Koch
gerne ophænge billedkunst i Sct. Nicolai
Kirke fra den 21. august og til udgangen af
september måned 2020. Der bliver udstillet værker af Anders
Kirkegaard i Vejle Vindmølle fra 23.maj til
21 juni. - Frivillig foredragsaften var en god
relevant aften for deltagerne. - Mock up
med forevisning af alterkunst projektet den
24. september i Sct. Nicolai Kirke.
Repræsentanter fra Akademirådet var med
og havde positive tilkendegivelser om
alterkunstprojektet.
4.Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.

Husk dit bidrag til vores Facebook
julekalender - en kort tekst og et billede:
Hvad tænker du på i forbindelse med jul.
Bidraget sendes til vores Kirke og
kulturmedarbejder snarest.

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

Der er løbende fremskridt med montering
af varme og bænke. Lyddæmpningen er
godt på vej. Indgangsforholdene ændres
løbende i forhold til arbejdet Montering af
køkkenet er næsten færdigt. De forskellige
skabe er ved at blive sat op. Alt i alt går det
støt fremad.

6. Godkendelse: Revisionsprotokollat for
årsregnskab 2018 v/ Christian Møller.

Menighedsrådet godkender:
Revisionsprotokollat/påtegning og
forklaringer hertil.

7. Drøftelse og beslutning: Indkøb af
tårnbelysning til Sct. Nicolai Kirke (Bilag 2).

Menighedsrådet peger på den billigste
løsning.

8. Drøftelse og beslutning: Budget 2020
v/ Michael Ecke (Bilag følger 8/10).

Oplæg til budgetændringer, drøftelse og
afklaring ved Michael Ecke. Beslutning:
Budget 2020 er vedtage. Desuden er
målsætning og indsatsområder for 2020
godkendt.
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9. Drøftelse: Grøn kirke v/ Christian Møller
(Bilag 3).

Bred interesse for at arbejde videre med at
blive Grøn Kirke. Der nedsættes en
arbejdsgruppe bestående af daglig leder,
kirketjenere, kirkeværger og evt. andre
interesserede. Arbejdsgruppen undersøger
hvorvidt kirkerne i sognet kan blive Grøn
Kirke. Tilbagemelding/orientering til
menighedsrådet omkring marts måned.
Gode grunde til at blive Grøn Kirke kan ses
på intra.

10. Drøftelse og beslutning: Kollektliste
2019 - 2020 (Bilag 4)

Vedtaget med tilføjelsen: Juleaften den 24.
december samles der ind til Børnesagens
Fællesråd.

11. Eventuelt

Intet at bemærke.
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