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Referat af menighedsrådsmøde 13. november 2019
Afbud: Michael Bergsøe Ecke
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med følgende tilføjelser:
Valg af enkeltmandsposter dagsordenens
pkt. 6 tilføjes d. Boligformand.
Budget 2020 til endelig godkendelse
indsættes som pkt. 9.

2. Godkendelse af referat fra mødet 9.
oktober 2019.

Godkendt.

3. Generel orientering (Bilag1A og 1B).

Revisorpåtegning til regnskab 2018 vil blive
nærmere afklaret. - Den Lave Højskole/
Ungdomspræsteriet har et arrangement
med Thomas Skov den 20. november i
Bygningen. - Sammen med Vejle Kirker og
Kirkegårde skal vi invitere til borgermøde
vedr. udvikingsplan for Søndre Kirkegård. Kirkehøjskolen har foredrag næste torsdag:
Fjendskab til forsoning og Hvordan ser
forsoning og tilgivelse egentlig ud? Kirkehaven er anlagt. - Pantermøder i
Løget efterlyser frivillige som gerne vil
være natteravn i Løget.

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

Der er travlhed med det sidste arbejde og
oprydning i kirken. Vævede felter bliver
monteret i morgen og fortrappen er ved at
blive færdiggjort. Der skal ses nærmere på
opbevaringsmuligheder i forbindelse med
diverse aktiviteter bl.a. kirkeværksted og
babysalmesang. - Formanden har sammen
med Provstiudvalget fået afklaret
finansieringen vedr. renovering af Sct.
Nicolai Kirke.

5. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen

Der er travlhed med åbningen.
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6.
a.
b.
c.

Valg, jf. Lov om menighedsråd, § 11.
Formand.
Næstformand.
Kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke, for
Søndermarkskirken og for Løget Kirke.
d. Boligformand.
e. Kasserer.
f. Kontaktperson.
g. Bygningssagkyndig.
h. Underskriftsbemyndiget.

!
a. Christian Møller blev ved skriftlig
afstemning valgt enstemmigt.
b. Frederikke Eicher Sørensen blev ved
skriftlig afstemning valgt enstemmigt.
c. Svend Simonsen blev enstemmigt valgt
som kirkeværge for Sct. Nicolai Kirke.
Lars Mortensen blev enstemmigt valgt
som kirkeværge for Søndermarkskirken
og Søndermarkshuset.
Gunnar Therkelsen blev enstemmigt
valgt som kirkeværge for Løget Kirke.
d. Michael Bergsøe Ecke blev enstemmigt
valgt som boligformand.
e. Michael Bergsøe Ecke blev enstemmigt
valgt som kasserer.
f. Torben Mikkelsen blev enstemmigt valgt
som kontaktperson.
g. Mette Holm Pedersen blev enstemmigt
valgt som bygningssagkyndig.
h. Michael Bergsøe Ecke blev enstemmigt
valgt som underskriftsbemyndiget.

7. Vedtagelse af mødeplan for rådet, jf.
§ 22 (Bilag 2).

Den fremlagte mødeplan vedtages med
følgende ændringer: Den 11. marts ændres
til den 18. marts og den 10. juni ændres til
den 17. juni for rådsmøderne. Mødeplan for
FU er fremlagt, hvor mødet den 4. marts
ændres til den 11. marts og den 3. juni
ændres til den 10. juni.

8. Orientering: Kvartalsrapport, regnskab
for 1.-3. kvartal 2019 v/ Michael Ecke
(Bilag 3A og 3B).

Kort gennemgang af Kvartalsrapport v/
Christian Møller. Anne Lundemann
anmoder om et mere detaljeret budget,
formål (specificeres ned til 4 cifre).

9. Drøftelse og beslutning: Budget 2020

Budget 2020. Målsætning, særlige
indsatsområder samt supplerende
forklaringer er vedtaget med særlig
stempel: Sankt Nikolaj Sogn, CVR-nr. 39122235,
Budget 2020, , Endelig budget afleveret d.
12-11-2019 11:03

10. Drøftelse og beslutning:
Gudstjenesteplan for kommende kirkeår
v/ præsterne (Bilag 4).
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Åben drøftelse af gudstjenesteplan og
mulige alternativer. Den sene gudstjeneste
i Nicolai Kirke den 2. august ændres til kl.
17. Planen med nye tider kl. 10 og 12
afprøves fra 1. maj 2020 og året ud, og den
evalueres til oktober 2020.
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11. Drøftelse og beslutning:
Meddelelser i gudstjenesten og reducering
af bibellæsninger i gudstjenesten v/
præsterne (Bilag 5).

!
Beslutning: Oplæsning af meddelelser
ligger fremover hos præsterne.
Beslutning: Kun to læsninger under
fremtidige gudstjenester. Der nedsættes et
liturgiudvalg bestående af Karsten
Petersen, Bente Rosenkrants, Maibrit
Pedersen, Lisbeth Schüsler Hansen, Mette
Kæmsgaard , Mette Holm Pedersen, Lene
Christiansen og Christian Møller. Bente
Rosenkrants indkalder til første møde.

12. Drøftelse og beslutning:
Stoleopstilling i Sct. Nicolai Kirke v/ Maibrit
Pedersen (Bilag 6).

Åben drøftelse af konsekvenserne ved
forskellige stoleopstillinger i forbindelse
med gudstjenester, bisættelser/begravelser
og andre aktiviteter i kirken.
Beslutning: Stolene placeres i
midtergangen ved gudstjenester og stoleopstillingen ved bisættelser og begravelser
følger de pårørendes og afdødes ønske.
Ved vielser vil der være midtergang.

13. Døftelse og beslutning:
Støttekoncert for Folkekirkens Nødhjælp v/
Maibrit Pedersen (Bilag 7).

Rettelse: Omtalte koncert er ikke i april,
men i januar. Åben drøftelse af konceptet.
Maibrit Pedersen er tovholder for det videre
arbejde med rammernene i konceptet.

14. Drøftelse og beslutning: Ny tovholder
for påskefrokost.

Der vil ikke blive påskefrokost, hvis der ikke
findes en tovholder inden næste MR-møde.

15. Eventuelt.

Åbningstider for Sct. Nicolai Kirke bliver
hverdage 9.00 - 17.00, lørdage kl. 10.00 14.00 og søndage kl. 9.00 - 12.00.
Koordinering af åbne/lukkeaftaler på Pmøderne. - Maibrit Pedersen ønsker et
informationsskilt i Sct. Nicolai, som vejleder
besøgende i forbindelse med aktiviteter i
kirkens åbningstid. - Der er kommet et ikon
på alteret i Søndermarkskirken. - Der er
debat om dåb på tirsdag i Løget.
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