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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 14. december 2016
kl. 17.30 i
Sct. Nicolai Sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH
Afbud: ingen
1. Godkendelse af dagsorden
2. Indholdet af
menighedsrådsløftet: hvordan
kan vi skabe gode vilkår for den
kristne menigheds liv og vækst i
Sct. Nicolai?
3. Datoer for
menighedsrådsmøder i 2017

4. Uddeling af julehjælp

5. Valg af regnskabsfører
6. Vedtagelse af
forretningsorden for Sct. Nicolai
Menighedsråd
7. Sikkerhed i kirken
8. Meddelelser fra formanden

Dagsorden godkendt
Indholdet af menighedsrådsløftet blev drøftet

On 25. januar 2017, on 22. februar 2017, on 22. marts
2017, on 19. april 2017, on 17. maj 2017, on 21. juni
2017, on 23. august 2017, on 20. september 2017, on
25. oktober 2017, on 22. november 2017, alle dage kl.
17.00
Syn: søndag, den 18. Juni 2017 kl. 11.00
Julehjælp tildeles ansøgere i sognet med særlige behov.
Julehjælpen tildeles som rekvisition i dagligvarebutik
Det nedsættes et udvalg, der administrerer
menighedsplejen: Mette, Gitte, Anja og Ulla
Benny Rasmussen blev valgt
Forretningsorden blev vedtaget
Intet at bemærke
 Provstiudvalget har godkendt årsregnskab 2015
 Provstiudvalget har godkendt, at
overfinansieringen af orgelprojektet anvendes til
a) opsparing (følgeomkostninger i forbindelse
med orglets drift) b) ekstraordinært afdrag på
det optagne stiftslån
 Menighedsrådsforeningens kursusprogram uddelt
 Nye kirkegårdstakster gældende fra 1. jan 2017
 Der indkøbes en printer til formanden
 Ny ordning for at få hentet skraldespanden. Vi
betaler kr. 125 pr år for at få skraldespandene
hentet inde på grunden
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9. Nyt fra sognepræsten

10. Nyt fra kirkeværgen

11. Nyt fra kontaktpersonen

12. Nyt fra organisten
13. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
14. Hvordan fungerer Den
digitale Arbejdsplads (DAP)?
15. Eventuelt

Mette har fået nyt vindue i soveværelset
Det er menighedsrådets holdning, at der ikke kan
reserveres plads i kirken
Reception hos Arnold Buschk 12. jan vedr. Katrine
Guldagers nye bog
Mini-konfirmander starter mandag, den 9. januar 2017
Det undersøges, hvordan det kan forhindres at duerne
sviner foran kirkens indgang
Der indkøbes nyt skilt til yderdøren i sognehuset
Der findes et tidspunkt til slibning og lakering af gulvet i
konfirmandstuen.
Hærværk mod kirken: et vindue knust. Anmeldt til
politiet
2 arrangementer i aktivitetsudvalgsregi var meget
vellykkede
Erfa-møde for kirketjenere afholdes i Sct Nicolai i
januar. Menighedsrådet bevilger forplejning til mødet
Musikskolens blæserklasse holder koncert i kirken
fredag, den 2. juni 2017 kl. 11.00
Har afholdt konstituerende møde: Alice Folke Olsen blev
valgt som formand for kirkegårdsbestyrelsen
De vigtigste funktioner blev gennemgået

Datoer:
Nytårskur for præster og menighedsrådsmedlemmer i Odense Domkirke 12. januar 2017
kl. 14-16. Tilmelding: www.fyensstift.dk
Temadag for menighedsrådsmedlemmer lørdag, den 25. februar 2017 kl. 10-15 i Odense
Congress Center

