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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 24. april 2019
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud fra: Ulla Larsen, Gitte Hjeresen og Sys Wagner
1. Godkendelse af dagsorden
2. Medlemskontingent til
Danske Sømands- og
Udlandskirker
3. Flagdage
4. Nyt fra organisten

5. Nyt fra messehagel-udvalget
6. Aftalen med Sørup om fælles
kordegn - status
7. Sikkerhed i kirken
8. Meddelelser fra formanden

9. Nyt fra sognepræsten

Godkendt
Vi støtter ikke DSUK i 2019.
Oversigten over flagdage ved kirken blev revideret.
Menighedsrådet bakker op om organistens
fondsansøgning til et orgelpositiv.
Korkoncerten med Musica Ficta under ledelse af Bo
Holten var en stor succes.
Ole Bøgvad undersøger muligheden for anskaffelse af et
Roland Classic for de tiloversblevne midler fra
orgelrenoveringen.
Projektet er sat i værk. Mette Jørgensen kontakter
Fonden for Fynske Bank med henblik på udbetaling af
donationen.
Mia Møberg har opsagt sin stilling ved Sct. Nicolai Kirke
med udgangen af maj 2019. Sognepræst,
kontaktperson og formand tager sig af stillingsopslag
mv.
Intet
Tak fra Barnets Blå Hus fordi vi lagde hus til deres
velgørenhedsarrangement.
Det er muligt at tilmelde konfirmander digitalt.
Det er muligt at sende sikker post til præst,
menighedsråd og kirkekontor. Formularen bliver lagt på
hjemmesiden.
Der er åbent hus på det nye provstikontor Egensevej 15
onsdag den 15. maj kl. 12.00-14.00
Der har været mange børnehaver og skoleklasser på
besøg i kirken op til påske.
Påskedugen er fantastisk.
Der var 23 deltagere til skærtorsdagsmiddagen.
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10. Nyt fra kirkeværgen
11. Nyt fra kontaktpersonen –
herunder tilbagemelding fra
møde med provstiets
personalekonsulent
12. Nyt fra aktivitetsudvalget
13. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
14. Eventuelt

Alice Folke Olsen indhenter tilbud på maling af spisestue
og køkken i præstegården.
Kontaktperson og formand har holdt møde med
provstiets personalekonsulent, hvor samtlige
ansættelsesbeviser blev gennemgået.
Der er planlagt to foredrag i efteråret.
Sogneudflugten den 13. juni er planlagt.
Alice Folke Olsen orienterede.
Intet

Datoer:
Menighedsrådsmøde onsdag, den 22. maj 2019 kl. 17.00
Punkter til næste møde:
- 1. kvartalsrapport for 2019
- udkast til budget 2020

