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Referat af menighedsrådets 24. juni 2020
Afbud: Kirsten Beck, Mette Holm Petersen, Anne Lundemann, Bente Rosenkrants og
Mette Kæmsgaard, Vinni Nederby.
1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af referatet fra mødet 27.
maj 2020

Godkendt.

3. General orientering (Bilag 1 A og 1 B)

Diakoniudvalgets referat mangler på intra.
Byhistorisk Selskab annoncerer selv. Der har været kirkesyn i sognets tre kirker
og Søndermarkshuset. Landemode invitation fredag den 4.
september bl.a. med deltagelse af
kirkeministeren. - Pressemeddelelse om
Drop in-dåb i Sct. Nicolai Kirke den 2.
oktober. - Katafalken bliver serviceret og
sat i stand i begyndelsen af næste uge. Morten Skov fra AVC har foretaget lydprøve
i Sct. Nicolai Kirke og han vil deltage ved
kommende søndags gudstjeneste. Tæppe til konfirmandstuen er bestilt. 1. september får vi besøg af Selskabet for
Kirkelig Kunst. - Alterskranken i midten er
forsøgsvis flyttet i Sct. Nicolai Kirke.

4. Orientering og drøftelse: Hvordan er vi
kirke i corona-tiden? (Bilag 2 A og 2 B).

Under dåb- og vielsessamtaler spørger
vore præster til familie- og vennegruppers
deltagelse for at få flest mulige
siddepladser forsvarligt fordelt i kirkerne. Åben drøftelse af forsigtighedsprincippet
ved vores arrangementer og ved kirkelige
handlinger.
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5. Orientering: Orienteringsmødet forud for
menighedsrådsvalget v/ Valgudvalget.

Mødet følger en fast dagsorden (findes på
hjemmesiden), herunder kan forskellige
nøglepersoner præsentere de seneste års
projekter i sognet: Ombygningen af Sct.
Nicolai Kirke, alterkunst i Sct. Nicolai Kirke,
belysning i Søndermarkskirken,
kirkehaven. Om det løbende samarbejde
og samspil imellem præster og
menighedsråd. Gerne nogle kortfattede
informative opslag om forskellige udvalgs
arbejde. Visioner for fremtiden: Frederikke
E. Sørensen samler og præsenterer en
vifte af den kommende valgperiodes
arbejde i sognet. Det kommende
årsbudget. Vi indsamler stadig korte
historier om medlemmernes arbejde i
menighedsrådet og hvad den enkelte har
fået ud af arbejdet i menighedsrådet.

6. Drøftelse og beslutning: Indbetaling til
feriepengeforpligtelsen v/ Michael B. Ecke.

Oplæg ved Michael B. Eck. Beslutning:
Nærmere undersøgelse af muligheden for
at indbetale det fulde beløb.

7. Drøftelse: Sct. Nicolai Kirkes profil v/
Maibrit Pedersen.

Oplæg og drøftelse ved Maibrit Pedersen.
Arbejdet fortsætter på næste møde til
august.

8. Eventuelt

Vores trofaste bisættelses- og begravelsessanger Johan Rørby, har valgt at fratræde.

9. Lukket punkt
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