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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 21. marts 2018
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud: Ole Bøgvad Jensen. Suppleant Søren Vad Møller deltog i stedet.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Muligheder for finansiering af
rød messehagel
3. Godkendelse af årsregnskab
2017
4. Problemer med den eksterne
kommunikation (udbringning af
kirkeblad, opdatering af kirkens
hjemmeside og sogn.dk)
5. Nyt fra organisten
6. Sikkerhed i kirken
7. Tilbagemelding fra det
indledende budgetsamråd
8. Evt. ny serviceaftale for
kirkens lydanlæg. Skal vi have
ny leverandør?
9. Fornyelse af kontingent til
Danske Sømands- og
Udlandskirker
10. Meddelelser fra formanden

Godkendt
Der nedsættes en arbejdsgruppe bestående af Dan
Jeppesen, Agnete Sand, Mette Jørgensen, Ulla Larsen
og Alice Folke Olsen.
Det endelige årsregnskab 2017 for Sct. Nicolai Sogn
godkendes.
CVR 67690311, regnskab 2017, afleveret 19-03-2018 kl.
10.57
Vi holder fast i Ida Holsts Skole som uddeler af
kirkebladet.
Opdatering af hjemmesiden og sogn.dk skal prioriteres
højt.
Vester Skerninge Sangkor opfører Händels Messias
søndag den 1. december 2019 kl. 16.00. De har prøve
lørdag den 30. november kl. 10.00-17.00.
Intet nyt.
Kirkeministeriet har udsendt et brev til medarbejdernes
e-boks med information omkring den forestående
konflikt.
Vi opsiger vores serviceaftale med Oticon og benytter os
fremover af Interaktiv.
Vi fornyer kontingentet til Danske Sømands- og
Udlandskirker.
Kirken er indtil videre lukket lørdag og søndag uden for
kirketjenerens arbejdstid.
Der er kommet synsrapporter retur fra provstiet.
Der har været landsindsamling til Folkekirkens
Nødhjælp.
Der er kommet to forespørgsler om lån af sognehuset.
Der gives afslag på begge ansøgninger på grund af
mangel på kapacitet.
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11. Nyt fra sognepræsten

12. Nyt fra kirkeværgen
13. Nyt fra kontaktpersonen
14. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
15. Eventuelt

Konfirmanderne og minikonfirmanderne har sidste gang
i denne uge.
Der er kommet en henvendelse fra Jakob Musaeus
omkring udstilling af et maleri af kirken i kirken eller
sognehuset. Henvendelsen imødekommes.
Der bevilges to gange 1.500 kr. i konfirmationshjælp fra
menighedsplejen.
Der indhentes tilbud på de synsudsatte arbejder på
budget 2018.
Kordegnen skal på kursus den 30. april – 3. maj
Der er ansat ny kirkegårdsleder, Peter Dupont
Kristensen.
Intet

Datoer:
Menighedsrådsmøde: onsdag, den 18. april 2018 kl. 17.00

