256

Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 25. januar 2017
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai Sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud: Alice Folke Olsen, Ulla Larsen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Revisionsprotokollat vedr.
beholdningseftersyn hos
regnskabsføreren
3. Kollektliste (udleveret af
Mette på sidste møde). Hvad
skal vi samle ind til?
4. Anmodning fra Dansk
Flygtningehjælps frivilliggruppe
i Svendborg om at låne
sognehuset til en pigegruppe
5. Vedtægter for kirkeværge,
kontaktperson og kasserer

Dagsorden godkendt.
Gennemgået og godkendt.
Benny orienterede om opbygning af et kirkeregnskab.

6. Sikkerhed i kirken

Mette drøfter placering af boksnøgle med Hanne.

7. Meddelelser fra formanden

Fokus på barnedåb. Der blev udleveret folder ”Tillykke
med dit barn”.
Reformationsjubilæet samlet på Provsti-kalenderen.
God idé med ”plant et træ”, men på grund af
manglende plads er det ikke muligt i vores sogn.
Temadag for menighedsrådsmedlemmer lørdag den
25. februar 2017.

8 Nyt fra sognepræsten

21 er startet på minikonfirmandundervisning. Tore og
Gitte hjælper.
Modtaget energirapport.
Problematikken omkring lørdagsdåb blev drøftet, og
det blev besluttet at have en fleksibel løsning.

Mette udarbejder liste med forslag til kommende
indsamlinger.
Det kan desværre ikke lade sig gøre af praktiske
grunde.
Mette svarer på henvendelsen.
Det blev besluttet, at formand, kontaktperson og
kirkeværge tildeles et årligt honorar på kr. 10.800,00
pr. år plus kr. 500,00 pr. kvartal i telefongodtgørelse.
Vedtægterne godkendt.
Kontaktpersonen indberetter afholdt ferie og ferie/fridage for ansatte til regnskabsfører.
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9. Nyt fra kirkeværgen
10. Nyt fra kontaktpersonen
11. Nyt fra organisten

12. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
13. Eventuelt

Der har været 2 forsøg på at bryde
indsamlingsbøsserne op i kirken.
Varmepumpe og rustne rør udskiftes i sognehuset.
Mia Møbergs ansættelsesbevis er nu plads.
Mia Møberg er tilbage fra barsel den 8. maj 2017.
Udleverede program og orienterede om koncerterne i
det kommende år.
Svendborg Kammerkor holder koncert den 21. maj kl.
19.30.
Intet at bemærke.
Møde med personale holdes i forlængelse af
menighedsrådsmøde til marts.
Den 29.-30. september 2017 afholdes der et stort
rollespil ”Luthers nøgle”.
Palmesøndag bliver der radiotransmitteret
gudstjeneste.
Skærtorsdag-middag afholdes igen i år.
Anja påtager sig at stå for Facebook det næste år.

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






Evaluering af julen i Sct. Nicolai
Revision af regnskabsinstruks
Udkast til årsregnskab 2016
Evt. deltagelse i Vejkirkeordningen for 2018 – se
http://www.kirkefondet.dk/index.php?id=430
Stillingtagen til Anja Winthers forslag vedr. aftengudstjenester, blomsterbinding
efter gudstjenesten 1. s. i advent m.m.

