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Referat menighedsrådsmødet 12. august 2020
Afbud: Mette Holm Petersen, Anne Lundemann.
1. Godkendelse af dagsorden.

Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 9.
Drøftelse og beslutning: Kollekt til fordel for
ofrene i Beirut.

2. Godkendelse af referatet fra mødet 24.
juni 2020.

Godkendt.

3. Præsentation af ny kirketjener, Mia Ajer.

Menighedsrådet præsenterede sig for Mia
Ajer og Mia Ajer præsenterede sig for
menighedsrådet.

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

Provstiet vil gerne have registreret, hvor
mange kvadratmeter sognets bygninger
har. Kirkeværge Svend Simonsen har
opmålt det samlede grundareal til 1800 m2
eksklusiv præsteboligerne. - Samarbejdet
med KFUM socialt arbejde: Det første
initiativ bliver er ny gruppe: “Blandt
kvinder”, som skal mødes hver 14. dag i
Løget. - Timetallet for sognets
overenskomstansatte organist øges
forsøgsvis til en fuldtidsstilling fra 1.
september til 31. december 2020. - Kend
din nabo arrangement 29. august aflyst
pga. øget smittetryk. - Toiletter bag
Søndermarkskirken er fortsat låst af
hensyn til smitterisiko, toiletterne i
Søndermarkshuset kan benyttes i kontorets
åbningstid. - Offentlig høring omkring
udviklingen af kirkegården den 22.
september kl. 18.30 på kirkegården og med
afslutning i Søndermarkshuset. Tilmelding
til Vejle Kirker og Kirkegårde. - Ny leder af
Vejle Musikskole vil gerne at “Sangen har
vinger” bliver i Sct. Nicolai Kirke under
Kulturnatten 4. september kl. 17. til 18.30.
Mette Kæmsgaard sørger for at åbne/lukke
kirken. - Status for tilmeldinger til årets
Landemode den 4. september.

5. Orientering: Nyt fra medarbejderrepræsentanten v/ Lene Christiansen.

Babysalmesangshold er fuldtegnet.
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6. Drøftelse: Diakoni i vores sogn v/ Merete Oplæg ved diakoniudvalget. Kort
Buhl og Bente Rosenkrants.
gruppearbejde og opsamling. Gruppen
arbejder videre med den nye inspiration.
7. Orientering om kvartalsrapport 2. kvartal
2020 v/ Michael B. Ecke.

Gennemgang og afklaring ved Michael B.
Ecke.

8. Orientering om møde med provstiudvalget 10. august 2020 v/ Christian
Møller.

Orientering om hhv. ligning for 2021 og
kassererens og formandens drøftelser i
provstiudvalget.

9. Drøftelse og beslutning: Kollekt til fordel
for ofrene i Beirut.

Oplæg ved Christian Møller. Kollekten til
august og september bliver til fordel for
ofrene i Beirut. Menighedsrådet vil se
nærmere på mulighederne for at etablere
et fremtidigt katastrofe beredskab.
Kollekten i oktober går til hhv. KFUM´s
social arbejde og KFUK´s sociale arbejde.
Menighedsrådet ønsker at donere kr.
20.000,- til Danmissions arbejde for ofrene
i Beirut.

10. Drøftelse og beslutning: Anskaffelse af Beslutning: Menighedsrådet har valgt
alterdug til Løget Kirke v/Anne Lundemann. Elisabeth Hofmans alterdug i to
eksemplarer.
11. Drøftelse: Sct. Nicolai Kirkes profil v/
Maibrit Pedersen.

Oplæg ved Maibrit Pedersen og åben
drøftelse i menighedsrådet. Maibrit
Pedersen har noteret de nye input.

12. Drøftelse: Åbne/lukke forholdene i Sct.
Nicolai Kirke v/ Lisbeth Schüsler Hansen.

Arbejdet med at koordinere åbning og
lukning af Sct. Nicolai Kirke fortsætter med
kirketjener, daglig leder og kirkeværge.

13. Eventuelt.

Formanden og lederen af Vejle Kirker og
Kirkegårde har fundet et egnet sted for
udvidelse af kirkehaverne. - Drøftelse vedr.
planlagt udskiftning og erstatning af
bøgepur. Arbejdsgruppe med Torben
Mikkelsen, Svend Simonsen og Mia Ajer
går videre med opgaven.

14. Lukket punkt.

Side !2 af 2!

