Menighedsrådsmøde i Sct. Nicolai sogn, Svendborg
Onsdag d. 22. oktober 2014 kl. 17.00
Afbud fra: Ingen.
Dagsorden:
1.

Meddeler v. formanden

1.a

Sikkerhed i kirken

2.

Økonomi og budget -15 v. revisor Benny Rasmussen

3.

Sognepræstens punkt

4.

Nyt fra kirkeværgen

5.

Nyt fra kontaktpersonen

6.

Organistens punkt

7.

Nyt fra div. udvalg

8.

Kgb. v. Alice F. O

9.

Målsætning v. Anni B. O

10.

Siden sidst

11.

Evt.

Charlotte Bjørn Larsen har ophævet sit sognebånd til præsten og er derfor udtrådt af menighedsrådet.
Førstesuppleanten Yvonne Lund er indtrådt i menighedsrådet.
Ad 1.
Kvartalsrapport fra Svendborg Kirkegårde modtaget.
Diverse tilbud om foredrag.
Ad 1.a
Gelænder er etableret over skibet i kirken.
Ad 2.
Kvartalsrapport gennemgået.
Ad 3.
”Noas Ark” er anløbet Svendborg Havn, og der blev bevilget penge til at minikonfirmanderne kan komme
på besøg i Arken.
Der blev orienteret om det kommende ”sorggruppearbejde” i sognet.
Der er bevilget midler til fyraftensgudstjeneste den første tirsdag i 8 af årets måneder i 2015.
Ad 4.
Nedløbsrør på kirken repareres.
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Ad 5.
Der er afholdt det årlige medarbejdermøde og mus-samtaler er planlagt og påbegyndt.
Ad 6.
Der har været forespørgsel fra to kor om afholdelse af julekoncert i kirken. Tore arbejder videre med de to
kor.
Ad 7.
Tore har talt med arkitekt og orgelfirmaet vedrørende tidsplanen for projektet.
Sys orienterede om planlagte foredrag i foråret 2015.
Michael orienterede om den lille folder om kirken som er fordelt til Hotel Svendborg og Havnekontoret. Der
er i øvrigt tilføjet flere links på hjemmesiden.
Yvonne indtræder i redaktionen af Kirkebladet.
Ad 8.
Alice orienterede om renoveringen af kirkegårdskapellet. Renoveringen er nogle få dage forsinket.
Nyt medlem til kirkegårdsbestyrelsen vælges på næste møde.
Ad 9.
Anni orienterede om det afholdte Landemode i Odense, herunder om foredrag af biskoppen og
chefredaktøren for Fyens Stiftstidende.
Herefter drøftedes den målsætning menighedsrådet havde sat i 2013.
Der var enighed om genindførelse af kaffe i våbenhuset og ”miniforedrag” i forbindelse med kaffen i
Sognehuset.
Endvidere enighed om at have lys og åben kirke sidste fredag i november, når der er Svendborg by night.
Ad 10.
Michael roste og anbefalede deltagelse i Landemodet i Odense.
Statistik over kirkelige handlinger og gudstjenester forelægges 2 gange om året.
Ad 11.
Intet.
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