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Referat af menighedsrådsmøde 15. januar 2020
Afbud: Bente Rosenkrants, Anne Lundemann, Lisbeth S. Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 13.
november 2019

Godkendt.

3. Generel orientering (Bilag 1).

Punktet omkring kontaktpersonen bliver
ikke aktuelt. Lonely Planet nævner Sct.
Nicolai Kirke. Vær opmærksom på infoskilt
i våbenhus inden I går ind. BoF har holdt
møde referat på Intra i morgen. Lige ledes
referat fra Musikudvalget. Sct. Nicolai
Kirke: Konfirmander medvirker næste
lørdag ved koncerten og ved gudstjenesten
på søndag. Vejle Provsti informere om at
menighedsrådet skal godkende
ansøgninger til Liv og vækst-pulien, det vil
sige på mødet hhv. februar og august.
Utæthed i orgel i Søndermarkskirken blev
udbedret samtidig med færdiggørelse af
ophængning af lysekronen.

4. Orientering: 10 minutter om diakoni v/
Merete Buhl

Oplæg med en kort historisk gennemgang
af diakoni: Hvad er diakoni? Herunder blev
oplistet en lang række organisationer som
arbejder med diakoni. Sognets aktuelle
diakoniarbejde listedes op. Diakoniudvalget
vil sætte mere fokus på diakoni i den
kommende tid. Herunder søge et fælles
udgangspunkt i, hvad diakoni betyder. På
næste møde vil Bente Rosenkrants belyse
den teologiske vinkel på diakoni og gangen
efter er der vægt på en dialog i rådet
omkring diakonien. Oplægget er på intra.
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5. Orientering: Nyt fra
medarbejderrepræsentanten v/ Lene
Christiansen

Personalet siger tak for julegaven. Medarbejderne savner deres frokost- og
møderum, som i længere tid har været
beslaglagt til vinsalg og opbevaring. Medarbejderne efterlyser lås på diverse
skabe i hhv. Sct. Nicolai Kirke og Løget
Kirke. Svend Simonsen er allerede i gang
med opgaven. Medarbejderne laver et
papir med de konkrete behov til
bygningsudvalget.

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

Der arbejdes bl.a. på nogle ændringer ved
trapperne bl.a. gelænderne.

7. Orientering: Kvartalsrapport 1.1.-31.12.
Kvartalsrapporten ser fornuftig ud.
2019 v/ Michael B. Ecke (Bilag 2A, 2B, 2C). Varmeforbruget ser pt. lovende ud.
8. Drøftelse: Evaluering af arrangementer i
forbindelse med genåbningen af Sct.
Nicolai Kirke.

De forskellige elementer omkring
genåbningen er blev evalueret på et møde
med implicerede medarbejdere. Maibrit
Pedersens referat kommer på intra. Åbningsgudstjenesten var en dejlig dag.
Der var muligvis nogle som afstod fra at
deltage i receptionen pga. den lange kø til
mad og drikke - kunne det være
anderledes? Stående altergang i
korsarmen var meget vellykket. Godt at vi
brugte de rigtige alterbægrene til alle under
nadver. - Formanden udtrykte en tak til
Mette Kæmsgård for fotodækning af
ombygning og til Torben Mikkelsen for
initiativet og arbejdet med det flotte
magasin om genåbningen, en meget stor
tak for indsatsen fra medlemmer af
byggeudvalget Svend Simonsen og Mette
Holm Petersen. - Ved de tre vellykkede
åbent hus arrangementer den 14.
december deltog tilsammen 250
mennesker. Flere deltagere har udtrykt
tilfredshed med, at der ved fejring af
genåbningen blev inviteret bredt og langt
ud i by, sogn og provsti.

9. Drøftelse og beslutning: Ændring af
sommerens gudstjenesteplan v/ præsterne
(Bilag 3).

Der er tilslutning til ændringsforslaget.
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10. Eventuelt
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Jul i Fælleskab havde maksimum tilslutning
i forhold til lokalekapaciteten, desværre var
maden ikke i tilfredstillende. Nørkleklubben har genereret et overskud
på kr. 2000,- til stolaer. - Valg til næste
menighedsråd skal så småt løbes igang. Husk at aflevere Sct. Maria P-kort og Sct.
Nicolai Kirkes håndværkernøgle til
kordegnen. - Fremover anvender vi de nye
stole fra de bageste rækker i kirkeskibet til
diverse mødelokaler. Mette Holm Petersen
arranger en afvikling af de gamle stole.
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