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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 23. maj 2018
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud: Sys Wagner, Gitte Hjeresen og Anja Winther
1. Godkendelse af dagsorden
2. Kvartalsrapport for 1. kvartal
2018
3. Udkast til budget 2019

4. Dækning af udgiften til
beskadiget orgelpibe
5. Nyt fra organisten
6. Sikkerhed i kirken
7. Nyt fra messehagel-udvalget

8. Status på ny hjemmeside
9. Meddelelser fra formanden

10. Nyt fra sognepræsten

Godkendt
Kvartalsrapporten blev forelagt, diskuteret og
underskrevet
Budgetudkast for 2019 blev gennemgået og diskuteret
Sct. Nicolai skal betjene det nye friplejehjem i Korsgade.
Vi opererer med et underskud på kr. 67.000, som
primært begrundes med, at Sct. Nicolai er forpligtet til
at betjene det nye friplejehjem i Korsgade.
Der indkøbes 25 højskolesangbøger her i 2018
Der indkøbes en ”påskedug” her i 2018 til undervisning
af børn og unge
Vi søger provstiet om dækning af udgiften via 5%
midlerne.
Intet nyt
Intet at bemærke
Udvalget har valgt kunstner Sanne Schmidt, Svendborg
og bedt hende om et oplæg til en grøn messehagel.
Der er indsendt en ansøgning til Fonden for Fynske
Bank
Den nye hjemmeside er næsten klar til at gå i luften.
Formanden orienterede om
databeskyttelsesforordningen, der træder i kraft den 25.
maj 2018. Hans har kontrolleret adgange til folkekirkens
it-systemer for menighedsrådets medlemmer og øvrige
tilknyttede (ansatte og regnskabsmedarbejdere)
Der er modtaget en klage over, at kirkens ur også slår
om natten. Vi undersøger, om det er teknisk muligt at
sætte kvartersslagene ud af drift om natten. Hans
svarer klageren
Præstens have er blevet plantet til af Svendborg
Kirkegård.
Der er nyt kirkeblad på vej.
Præsten har fået ny computer
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11. Nyt fra kirkeværgen
12. Nyt fra kontaktpersonen
13. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
14. Eventuelt

Det fungerer godt med den nye vagtordning med
Securitas.
Sålbænke er opsatunder vinduerne i sognehuset
fraværende
Den nye kirkegårdsleder er kommet godt i gang
Wi-fi i sognehuset skal etableres

Datoer:
Syn: syn søndag, den 17. juni 2018 efter gudstjenesten
Menighedsrådsmøde: onsdag, den 20. juni 2018 kl. 17.00

