Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sct. Nicolai Kirke.
Dato: 24 september 2014, kl. 17.00
Sted: sognehuset ved Sct. Nicolai Kirke
Deltagere: menighedsrådet, personalerepræsentant, revisor
Dagsorden:
1. Meddelelser v/Merete Holm
a. Herunder sikkerhed i kirken v/Merete Holm
2. Endelig godkendelse af regnskab for 2013, herunder underskrivelse af revisionsprotokollat
samt budget for 2015 v/Benny Rasmussen
3. Sognepræstens punkt
4. Kirkeværgens punkt
5. Kontaktpersonens punkt
6. Organistens punkt
7. Nyt fra Kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
8. Nyt fra orgeludvalg samt andre stående udvalg
9. Kirkeblad – antal og indhold
10. Forslag om afholdelse af temadag , hvor gudstjenesten diskuteres v/Michael Gertsen
11. Forslag om suppleanternes deltagelse i menighedsrådsarbejdet v/ Charlotte Bjørn Larsen
12. Siden sidst
13. Eventuelt
Tilstede:
Merete Holm, Sys Wagner, Per Thrane Jensen, Mette Jørgensen, Anni Brix, Michael Gertsen,
Charlotte Bjørn Larsen, Alice Folke Olsen, Tore Bjørn Larsen(medarbejderrepræsentant).
Derudover deltog Benny Rasmussen, revisor – deltog ikke i behandling af pkt. 1 og 1a.
Fraværende:
Referat:
Ad.1 Meddelelser v/Merete Holm
Der er kommet brev fra kirkeministeriet under overskriften ”Menighedsråd på jeres måde”. On
line diskussion og inspirationsmøde d. 27 november 2014.
Ad.1a. Sikkerhed i kirken
Ikke noget at bemærke.
Ad.2. Endelig godkendelse af regnskab for 2013, herunder underskrivelse af revisionsprotokollat
samt budget for 2015 v/Benny Rasmussen
 Revisionsprotokollat til årsregnskab 2013 blev gennemgået. De særlige bemærkninger blev
drøftet, uden at give anledning til yderligere bemærkninger.
 Revisors erklæring vedr. årsregnskab 2013 blev gennemgået. Revisionen har ikke givet
anledning til forbehold eller kommentarer i øvrigt.
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Budget 2015 kan færdiggøres ud fra det foreliggende grundlag og godkendes ved næste
menighedsrådsmøde
Klosterjordsafgift ved Lundevej. Det afgøres ved næste møde om der fortsat skal opkræves
klosterjordsafgift.

Ad.3. Sognepræstens punkt
 22 konfirmander på holdet
 4 sognebørn som gerne ville have været konfirmander i eget sogn, men pga. ny aftale har
disse ikke haft mulighed for at deltage i morgenundervisning
 Mette deltager i et kursus om sorggrupper
 Personalets beslutning om lørdagsdåb 1.lørdag i måneden kl. 13.00 – bakkes op af
menighedsrådet
 Bevilling af ny lampe til præstekontor
Ad.4. Kirkeværgens punkt
 Der er bevilliget kr. 25.000 til endnu et gelænder ved gangbro over hvælvinger over skibet
Ad.5. Kontaktpersonens punkt
 Sys har været på kursus for kontaktpersoner
 Der er indkaldt til det årlige medarbejdermøde, der går forud for MUS samtaler
Ad.6. Organistens punkt
 Der kan forventes ekstraomkostninger på op til kr. 30.000,- i forbindelse med opstart af
kor, idet alle kormedlemmer er vagtsat til alle gudstjenester de næste 3 måneder.
Ad.7. Nyt fra Kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
 Kort orientering
 Renovering af kapel i oktober, hvorved dette lukkes i en måned
Ad.8. Nyt fra orgeludvalg samt andre stående udvalg
 Fastholdelse af beslutning om at der ikke sælges bøger ved foredrag, med mindre
foredragsholderen selv har bøger med
Ad.9. Kirkeblad – antal og indhold
 Det blev besluttet, at der nu udkommer 4 kirkeblade om året – er indeholdt i budget for
2015
Ad.10. Forslag om afholdelse af temadag , hvor gudstjenesten diskuteres v/Michael Gertsen
 Der var ikke flertal for at afholde temadag, hvorfor forslaget falder
Ad.11.Forslag om suppleanternes deltagelse i menighedsrådsarbejdet v/ Charlotte Bjørn Larsen
 Det blev beslutte at suppleanterne skal inviteres direkte til deltagelse af
menighedsrådsarbejdet (med mødeindkaldelse) og deltagelse i aktivitetsudvalg
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Ad.12. Siden sidst
 Intet at bemærke
Ad·13. Eventuelt
 Der medtages et punkt på næste mødes dagsorden, hvor det diskuteres om vi opfylder
vores målsætning
 Orientering om kirkeforfatning
 Våbenhuskaffe –opfordring til opstramning
 Link på hjemmeside til det mellemkirkelige råd, Michael tager kontakt til Birthe
 Der er taget kontakt til Knud Erik Kristensen, feltpræst, med forespørgsel om deltagelse
som prædikant ved 4. maj gudstjenesten 2015
 Sys sikrer, at retningslinjer, som tidligere vedtaget af menighedsrådet, for indtægtsgivende
virksomhed ved kirken, generaliseres og medtages i personalehåndbog
Underskrift
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