Dagsorden til menighedsrådsmøde i Sct. Nicolai Kirke.
Dato: 22 maj 2014, kl. 17.00
Sted: sognehuset ved Sct. Nicolai Kirke
Deltagere: menighedsrådet, personalerepræsentant, revisor
Dagsorden:
1. Meddelelser v/Merete Holm
a. Godkendelse af revisionspåtegnede regnskab 2013
b. Syn d. 15 juni 2014.
2. Sikkerhed i kirken v/Merete Holm
3. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2014, samt budget 2015 v/Benny Rasmussen
4. Sognepræstens punkt
5. Kirkeværgens punkt
6. Kontaktpersonens punkt
7. Nyt fra Kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
8. Nyt fra orgeludvalg samt andre stående udvalg
9. Siden sidst
10. Eventuelt
Tilstede:
Merete Holm, Sys Wagner, Per Thrane Jensen, Mette Jørgensen, Anni Brix, Michael Gertsen,
Charlotte Bjørn Larsen, Alice Folke Olsen, Hanne Ellermann(medarbejderrepræsentant).
Derudover deltog Benny Rasmussen, revisor.
Fraværende:
Referat:
Ad.1 Meddelelser v/Merete Holm
Nyt program for Skole for kirke og teologi er udkommet, derudover diverse forslag til aktiviteter.
Ad.1.a. Godkendelse af revisionspåtegnede regnskab 2013
Det endelige stemplede regnskab er godkendt. CVR nr. 67690311, Regnskab 2013, afleveret
31.03.2014, kl. 02.16
Ad.1.b. Syn d. 15 juni 2014.
Anni, Alice, Per, Peter Folke(byggesagkyndig), Merete, Michael, Mette deltager i syn d. 15 juni
2014. Præstegården gennemgås, uagtet at der ikke længere stilles krav om syn hvert år.
Ad.2. Sikkerhed i kirken v/Merete Holm
Intet at bemærke.
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Ad.3. Kvartalsrapport 1. Kvartal 2014, samt budget 2015 v/Benny Rasmussen
 Orientering om kvartalsregnskab.
 Der blev udleveret udkast til budget. Kopi af udspecificeret lønoversigt fremsendes på mail
til menighedsrådet.
 Det blev besluttet, at der skal afsættes en ramme til udgivelse af optil 4 kirkeblade om
året,. Der medtages punkt på næste menighedsrådsmøde, hvor det diskuteres, hvorledes
den redaktionelle linje skal være kirkebladet samt antal årlige udgivelser.
 Per skal checke brandslukker i præstegården – den er tilsyneladende ikke leveret.
 Budgettet blev gennemgået og justeret i mindre omfang.
 Benny indsender budget 2015 til provsti senest d. 15 juni 2014.
Ad.4. Sognepræstens punkt
 Indberetning af kirketællinger, disse udmeldes offentligt fra biskoppen d. 1.juni.
 Deltager i projekt på Gymnasium om byens historie.
 Det blev vedtaget, at spørge Knud Erik Kristensen, om muligheden for at prædike ved
frihedsgudstjenesten d. 4.maj. 2015, hvor der 70 års jubilæum.
 Midnatsgudstjeneste juleaften behandles på næste menighedsrådsmøde.
 Klaus Wivel foredrag sendes i udvalg.
Ad.5. Kirkeværgens punkt
Der er lavet den obligatoriske el-attest
Ad.6. Kontaktpersonens punkt
Det besluttet at transport for personale altid refunderes med den billigste transportform
Der blev bevilliget kursus til Tore B.L. ”Gudstjeneste i stedets ånd… ”. Transport refunderes efter
ovennævnte beslutning.
Ad.7. Nyt fra Kirkegårdsbestyrelsen v/Alice Folke Olsen
Kort orientering
Ad.8. Nyt fra orgeludvalg samt andre stående udvalg
Retningslinjer for orgeludvalg godkendt
Intet nyt fra andre udvalg.
Ad.9. Siden sidst
Der sendes ikke høringssvar, da der ikke er enighed i menighedsrådet
Ad·10. Eventuelt
Handlingsplan for undersøgelse af det psykiske arbejdsmiljø udleveret
Personalet holder sommerfrokost i stedet for julefrokost
26 maj er flagdag. Michael sætter flaget.
Anvendelse af Pers kors behandles på næste menighedsrådsmøde.
Per checker pleksiglasplade i indbygningsskab
Underskrift
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