Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 24. marts 2015 kl. 17,00
i sognehuset
REFERAT
Mødeindleder
Mødeleder:
Afbud:

Anette Jorsal
Arne Friis
Tine Illum

Dagsorden
Godkendelse af referat fra 26. februar 2015

ok

Godkendelse af dagsorden

ok

Orientering
1 Nadverhjælpere: Husk kalender

29. marts 10.30: Bent, Påskedag 10.30: Arne,
2.påskedag 10.30: Bent, 12. april 10.30: Thyge, 19.
april kl. 9.00: Arne

2 Præstens 5 min.

Udgår

3 Siden sidst

Sognemedhjælperstilling, som vi har søgt om, kommer
først på møde i provstiudvalget dagen efter møde i
MR. Men vi er optimister.
Kunstudstilling med Margit Midtgaards værker er
blevet lidt forsinket p.g.a. kunstnerens håndskade og
research for at finde skinner til den store endevæg i
sognesalen. De mest diskrete skinner er nu bestilt
hjem, og malerierne forventes at være oppe lige
inden påske.
MR vil gerne finde en midlertidig løsning for
babysalmesang.
Julemidnatsgudstjenesteudvalg har beskrevet
opgaverne og er ved at spørge mulige medlemmer,
om de vil medvirke.

4 Meddelelser
- Pinsegudstjeneste

Pinsegudstjeneste 25. maj i Nicolaikomplekset

5 Digital opmåling af kirkegård

Er på vej

6 Legeplads på det grønne område ved kirken

God ide, og Bent undersøger muligheder for
naturlegeplads.

Beslutninger

7 Indkøb af løvsuger

Godkendt, den gamle er brudt sammen.
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8 Menighedsrådsvalg

Drøftelse af kandidatmuligheder til kommende
menighedsrådsvalg. Drøftes igen på næste møde.

9 Menighedsmøde i maj (hvornår og indhold)

Besøg i kirken, efterfølgende kaffe i sognehuset og
orientering om vores værdier samt orientering om
kommende spørgeundersøgelse.
Dato: 19. maj i forlængelse af MR-møde.

10 Lukket punkt

11 Orientering om byggeri

Der bliver sandkalket for at få kalken til at binde.
Der skal nyt gulv fra apsis og hele vejen ned. Men de
blå såkaldte låsesten skal muligvis også være gule.
Placering af skibe skal overvejes af rådet.

12 Brug af ung digter ved aftengudtjeneste

Godkendt

Forhandlinger
10 Eventuelt

Hans sørger for, at medarbejdere og formand bliver
instrueret i den nye kopimaskine.
Hans og Arne finder ud af, hvornår og hvordan
overskydende effekter fra kirken bliver solgt.
Hanne har ansat en medhjælper til hjælp på
kirkegården i 200 timer i højsæson. Derudover får
Hanne en medhjælp i arbejdsprøvning 2 x 3 timer om
ugen.

9 Næste mødedato Torsdag 23. april kl. 17
Afbud Bent Junker-Hansen
Mødeindleder : Anette Jorsal
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