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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 22. februar 2017
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai Sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud fra: Anja Winther, Ulla Larsen forlod mødet efter pkt. 11
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kollektliste. Hvad skal vi
samle ind til?

Dagsorden godkendt.
Den udarbejdede kollektliste blev vedtaget.
De indsamlede penge fra lørdagskoncerterne i 2016
skænkes til ”Varmestuen”.
Det blev besluttet, at indsamlingsbeløb fra kommende
lørdagskoncerter det første halve år i 2017 gives til
”Barnets Blå Hus” og det andet halve år til Mødrerådgivningen i Korsgade.
Det nævnes både i kirkebladet og på hjemmesiden.
Hvis Mobile Pay indføres, skal der laves en procedure
for det, og der skal føres særskilt regnskab.
3. Revision af regnskabsinstruks Regnskabsinstruks blev revideret.
Det blev besluttet, at der ved vedligeholdelsesopgaver
over kr. 50.000 ekskl. moms skal indhentes mere end 1
tilbud.
4. Udkast til årsregnskab 2016
Kvartalsregnskab blev gennemgået.
Udkast til årsregnskabet blev forelagt.
5. Evaluering af julen i Sct.
Det fastholdes at bevare de levende lys på juletræerne i
Nicolai
Skibet i Kirken.
6. Evt. deltagelse i
God ordning, men det blev besluttet ikke at deltage.
Vejkirkeordningen
7. Kirketjenerens
Arbejdsopgaver blev drøftet.
arbejdsområde
8. Skal der arrangeres studietur Det blev besluttet, at der arrangeres en studietur med
i år?
menighedsråd og personale med ledsager lørdag den
26. august 2017. Aktivitetsudvalget kommer med et
oplæg.
9. Sikkerhed i kirken (herunder: Opbevaringsproblemet med boksnøglen er løst.
hvor skal boksnøglen
Kirkebøsserne tømmes hver dag.
opbevares?)
10. Årshjul for menighedsrådet Årshjulet giver et godt overblik.
11. Meddelelser fra formanden Diverse meddelelser.
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12. Nyt fra sognepræsten

Kirkeblad er under udarbejdelse.
Vi bevarer kirkekaffe, men traktementet reduceres.
Har lavet et udkast til et takstblad, som sættes på som
punkt til næste menighedsrådsmøde.

13. Nyt fra kirkeværgen

Dueværn er sat op i Tårnet.
Nyt messingskilt opsat.
Gulvet i K-stuen i Sognehuset er ordnet.
Indhenter tilbud på maling af præstegårdens vinduer
udvendig.
Indhenter pris på lakering af alle 3 døre i Kirken.
Intet nyt.
Orglets tangenter er til reparation i perioden fra
den 15. maj – 22. juni.
Udleverede folder om kunstkoncerten den 4. marts.
”Musik i mørket” fortsætter med 2 koncerter
henholdsvis den 16. og 23. marts kl. 20.00.
Alice Folke Olsen orienterede.

14. Nyt fra kontaktpersonen
15. Nyt fra organisten

16. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
17. Eventuelt

Forslag om filmaften om Luther.

Referent: Pia Jonssen
Datoer:
Temadag for menighedsrådsmedlemmer lørdag, den 25. februar 2017 kl. 10-15 i Odense
Congress Center (Anja, Ole og Hans deltager).
Indledende budgetsamråd i Fredens sognehus onsdag, den 29. marts 2017 kl. 19.00
Foreløbig oversigt over punkter til næste møde:




Møde med personalet onsdag, den 22. marts 2017 kl. 17.00. Herefter
menighedsrådsmøde
Godkendelse af årsregnskab 2016
Stillingtagen til Anja Winthers forslag vedr. aftengudstjenester, blomsterbinding
efter gudstjenesten 1. s. i advent m.m.

