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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 22. marts 2017
kl. 18.30 i
Sct. Nicolai Præstegård

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af årsregnskab
2016
3. Kirketjenerens
arbejdsområde
4. Til godkendelse: Aftale vedr.
sognepræstens varmebidrag for
præstegården
5. Godkendelse af takstregulativ
6. Drøftelse af det stigende
antal udmeldelser af Folkekirken
7. Stillingtagen til Anja Winthers
forslag vedr. aftengudstjenester
og blomsterbinding efter
gudstjenesten 1.s.i advent

Dagsorden godkendt.
Årsregnskabet for 2016 blev godkendt og afleveret
22-03-2017 kl. 12.20. CVR-nr. 67690311.
Regnskabserklæringer og lønoversigt for personalet blev
underskrevet.
Formanden og kontaktpersonen har holdt møde med
kirketjeneren, og hendes arbejdsopgaver er uforandret
indtil videre.
Aftale blev gennemgået og vedtaget.
Takstregulativ blev godkendt.
Det stigende antal udmeldelser blev drøftet.

Forslag til aftengudstjeneste en hverdag kl.
19.00/19.30.
Beslutning om juletiltag efter gudstjenesten 1. søndag i
advent med blomsterbinder. Aktivitetsudvalg arbejder
videre med det.
8. Problemer med lydanlægget i Sender var i stykker. Prøver at anskaffe ny sender til
kirken. Hvad kan der gøres for
eksisterende lydanlæg, og nyt anlæg tages med på syn
at løse problemet?
til juni. Tilbud indhentes.
9. Sikkerhed i kirken
Intet nyt.
10. Meddelelser fra formanden Kunstbog med CD er udgivet. Kan købes for kr. 150.00.
Der er oprettet en Facebook-side.
11. Nyt fra sognepræsten
Nyt kirkeblad er trykt og omdelt.
Fordør i præstegården skal males med ny farve.
Modtaget ansøgning fra Band vedrørende optagelse af
musikvideo (vielse og begravelse). Menighedsrådet vil
gerne vide, hvad videoen skal bruges til, og hvilken
slags tekst og musik det er. Dette undersøges af Mette
Jørgensen, som herefter træffer beslutning.
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12. Nyt fra kirkeværgen

13 Nyt fra kontaktpersonen
14. Nyt fra organisten
15. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
16. Eventuelt

Døre og vinduer males udvendigt i præstegården og de
3 døre i Kirken lakeres udvendig. Afventer tilbud på ny
port ved præstegården, som er rådden. Murer starter
på fugning indvendig i Kirken i uge 13.
Intet nyt.
”Musik i mørket” blev en god oplevelse.
Intet nyt.

Datoer:
Indledende budgetsamråd i Fredens sognehus onsdag, den 29. marts 2017 kl. 19.00 (Sys,
Ole, Gitte og Hans deltager)
Foreløbig oversigt over punkter til næste møde:

