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Referat af menighedsrådsmøde 19. februar 2020
Afbud: Karsten Petersen, Mette Kæmsgaard og Lisbeth S. Hansen.
1. Godkendelse af dagsorden

Provstiets iværksætterpulje for liv og vækst
tilføjes som pkt. 14. Herefter godkendt.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 15.
januar 2019

Godkendt.

3. Generel orientering (Bilag 1).

Referat fra messehageludvalg og fra
bygningsudvalget er lagt på intranet. Borgermøde om udviklingsplan for Søndre
Kirkegård er fastlagt sammen med
kirkegårdsvandring onsdag den 3. juni
2020. - Folkemødet i Vejle bliver torsdag
den 4. juni med temaet: ’Vi bygger bro’. Det
bliver med deltagelse fra de fire bysogne
omkring et fælles projekt: ‘Nu er dagen fuld
af sang!’ Kend din Nabo vil gerne deltage
med: ‘Dialogmøde mellem imam og præst’,
repræsenteret ved hhv. Ibrahim Maweed og
Bente Rosenkrants. - Kirkestatistik: Omdelt
og kommenteret på landsplan og lokalt af
Christian Møller. - Løget Kirke: Kirkeværge
Gunnar Therkelsen udarbejder et forslag til
et kors på Løget Kirke. - Sct. Nicolai Kirke:
Besøget fra Selskabet for Kirkekunst er
udsat til den 27. marts 2020. - Der er
interesse for at købe de udlånte kirkestole,
allerede inden de kommer retur. Kirkeværge Svend Simonsen arbejder på
at få monteret ekstra skabe og har
desuden indhentet tilbud på ekstern
rengørring. - Gennemgang af
samtaleanlæg, brand- og tyverialarm
tirsdag den 25. februar kl. 8.00 i kirken.
Mandag den 24. februar forventes tilbagemelding vedr. styring af varme fra iPad.
Vær opmærksom på at der vil være lang
responstid ved op/nedregulering af varmen.
Der arbejdes desuden på at forbedre
lydreguleringen via iPad.
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4. Orientering: 10 minutter om diakoni
v/ Bente Rosenkrants.

Diakoni ud fra et teologisk synspunkt:
Det er helt grundlæggende, at vi hører
sammen med andre mennesker. Det er ofte
ressourcestærke mennesker, der kan
skabe netværk, mens diakonien inkluderer
alle. Diakoni er næstekærlighed mellem
mennesker i praksis.

5. Orientering om ombygning og belysning
af Sct. Nicolai v/ Mette Holm Pedersen

Nuværende status på færdiggørelsen af
ombygningen i Sct. Nicolai Kirke herunder
bl.a. lyd og lys. Flotte løsninger med de to
dobbelte yderdøre med inderdøre af glas,
der giver mulighed for et godt lysindfald i
lokalerne. Flere gelændere er blevet
færdigmonteret og enkelte er forinden
modificeret i overensstemmelse med
arkitektens tegninger, et flot og funktionelt
resultat.

6. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen

Der skal gennemføres ny APV, herunder
opfølgning på den seneste.

7. Orientering om valg til nyt menighedsråd
v/ valgudvalget.

Menighedsrådet skal have 13 medlemmer
udover de tre fødte medlemmer. Omdelt:
Rekruteringshåndbog som bl.a. indeholder
vigtige datoer. Valgudvalget sørger for
diverse materialer som løbende opdateres,
suppleres og omdeles. Åben drøftelse
omkring rekrutering.

8. Beslutning: Valg af et medlem til
valgudvalget.

Anne Lundemann er valgt

9. Drøftelse og beslutning: Ønsker til
provstiets Plan for Større Investeringer i
vores sogn (Bilag 2).

Ønsker vedr. Forbedret indgangsparti ved
Søndermarkskirken. Vi søger sideordnet
3.9 millioner kroner til et nyt orgel i Løget
Kirke samt 1 mill. til den nye alterkunst i
Sct. Nicolai Kirke. Forbedrede adgangsforhold ved Søndermarkskirken indgår i ny
udviklingsplan for Søndre Kirkegård, der
endnu ikke er vedtaget; derfor udskydes
ønsker om finansiering til 2022.
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10. Drøftelse og beslutning: Reaktion på
beplantning af vestsiden af Søndermarkskirken (Bilag 3).

Menighrådet har med forbavselse
konstateret, at området vest for kirken
pludselig er beplantet med bøgepur i strid
med de fremsendte ønsker fra sognet ad
hoc udvalg, som Jens Thorsens også har
delltaget i. Vi ønsker området omplantet i
overenstemmelse med de fremsendte
ønsker.

11. Beslutning: Nedsættelse af
arbejdsgruppe for Grøn Kirke.

Kirsten Bech vil gerne deltage i udvalget.

12. Beslutning: Ajourføring af vedtægt for
kirkeværgerne (Bilag 4).

Vedtægten er ajourført med tilføjelse af
navnene på de tre fungerende kirkeværger.

13. Eventuelt

Drøftelse af intra tilgang til diverse udvalgs
bilag. Der opfordres til, at referaterne fra
diverse udvalg også placeres i MRmappen. - Korets medvirken ved Danmarks
indsamlingen var meget vellykket, flere
positive tilbagemeldinger. - Vi har modtaget
en henvendelse fra Erik Nørgaard
Gravesen og Nele Rue, to filmfolk, som
gerne vil lave en portrætfilm af Anders
Kirkegaard og alterkunsten, den forventes
færdig den 1. april 2020.

14. Ansøgning til provstiet iværksætterpulje for liv og vækst.

Vi ansøger om kr. 50.00 til International
Klokkespilsfestival 14. og 15. august 2020.
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