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Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 18. april 2018
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH

1. Godkendelse af dagsorden
2. Kirkens åbningstid

Godkendt
Kirken er åben mandag-fredag mellem kl. 9 og 16.
Lørdag og søndag er kirken åben i kirketjenerens
arbejdstid. Der indgås en aftale med et vagtfirma om
tilsyn med kirken i åbningstiden. Ved udgangen af 2018
evalueres ordningen.
3. Booking af kirken til andre
Kirkens kerneopgave er gudstjenester og kirkelige
formål end gudstjenester og
handlinger. Derfor er det vigtigt, at der er plads til disse
kirkelige handlinger
i kirkens kalender.
4. Ansøgning fra den katolske
Ansøgning er godkendt med det forbehold, at de i
menighed om lån af Sct. Nicolai tilfælde af en kirkelig handling først kan bruge kirken fra
Kirke til gudstjeneste den 9. juni kl. 11.00.
2018
5. Nyt fra organisten
Store C subbas 16-orgelpiben er blevet repareret.
6. Sikkerhed i kirken
Intet nyt
7. Meddelelser fra formanden
 Ny lov om menighedsrådsvalg vedtaget i
Folketinget. Gælder fra 2020
 Invitation fra Fyens Stift: 70 år med kvindelige
præster – 28. april 2018
8. Nyt fra sognepræsten
Der laves 500 postkort af maleriet, der er udstillet i
kirken
KOL-koret benytter kirken onsdag eftermiddag i deres
næste sæson. De viger for kirkelige handlinger
Mette holder møde med lederen af det nye friplejehjem.
Der anskaffes et coop-kort til Hanne som erstatning for
det gamle kort.
Messehageludvalget arbejder konstruktivt videre med
opgaven
9. Nyt fra kirkeværgen
Indhentet tilbud på sålbænke i sognehuset (synsudsat
arbejde)
Tårnlemme bliver malet (synsudsat arbejde)
10. Nyt fra kontaktpersonen
Når vi godkender aktiviteter, er det vigtigt, at
kirketjenerens arbejdsbelastning også tages med i
overvejelserne.
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11. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
12. Eventuelt

Der har været afholdt et præsentationsmøde med den
nye kirkegårdsleder

Datoer:
Menighedsrådsmøde: onsdag, den 23. maj 2018 kl. 17.00
Punkter til næste møde:
- kvartalsrapport for 1. kvartal 2018
- udkast til budget 2019

