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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 20. marts 2019
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af årsregnskab
2018
3. Makulering af lønbilag
4. Skal vi deltage i nogle af
fristifts-forsøgene i Fyens Stift?
5. Nyt fra messehagel-udvalget
6. Nyt fra organisten
7. Sikkerhed i kirken
8. Personaleanliggende

9. Drøftelse af de gældende
vedtægter for Svendborg
Kirkegårde og
forretningsordenen for
kirkegårdsbestyrelsen med
henblik på en evt. ændring
10. Meddelelser fra formanden

Godkendt
Det endelige årsregnskab 2018 for Sct. Nicolai Sogns
Menighedsråd godkendes. (CVR 6769 0311, regnskab
2018, afleveret 17-03-2019 kl. 13:53)
Papir-lønbilag makuleres efter endt revision.
Ud over de forsøg der allerede er iværksat, er der ikke
nogle interessante for os.
Messehagel-udvalget mødes for at gøre status på
projektet.
I organistens fravær orienterede formanden om, at
koncerten med Vester Skerningekoret den 1. december
flyttes til kl. 14.30
Personalet har været på førstehjælpskursus.
Menighedsrådet imødekommer organistens ønske om
en seniorordning fra 1. januar 2020. De nærmere vilkår
aftales for et år ad gangen på et møde mellem
menighedsrådet og organisten.
Vi indstiller til vedtægtsændring på følgende områder:
at antallet af medlemmer i kirkegårdsbestyrelsen
reduceres fra 12 til 8 (2 fra hvert menighedsråd).
Vi foreslår, at der ud over de 8 medlemmer også sidder
en præst i bestyrelsen. Dette går på skift mellem de 4
sogne.
Der er fællesspisning for koret skærtorsdag kl. 17.30 i
konfirmandstuen.
Skolen for Kirke og Teologi låner konfirmandstuen
lørdagene den, 2., 16., og 30. november kl. 9.30 –
13.30.
Vi afholder møde med provstiets personalekonsulent
med henblik på gennemgang af ansættelsesbeviser
m.m.
Ole Bøgvad, Alice Folke Olsen, Sys Wagner, Ulla Larsen
og Hans Bak-Hansen deltager i indledende
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11. Nyt fra sognepræsten
12. Nyt fra kirkeværgen
13. Nyt fra kontaktpersonen
14. Nyt fra aktivitetsudvalget
15. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
16. Eventuelt

budgetsamråd den 27. marts.
Konfirmanderne og minikonfirmanderne slutter 1. april.
Minikonfirmandholdet har været ualmindeligt dejligt.
Kirkens nye stempler er klar på fredag.
Intet nyt
Restferien skal planlægges.
Der er middag i forbindelse med gudstjenesten
skærtorsdag.
Intet nyt
Intet

Datoer:
Indledende budgetsamråd i Fredens sognehus onsdag, den 27. marts 2019 kl. 19.00
Menighedsrådsmøde onsdag, den 24. april 2019 kl. 17.00

