288

Menighedsrådsmøde

onsdag,
den 20. juni 2018
kl. 17.00 i
Sct. Nicolai Sognehus

Sct. Nicolai Sogn
Formandens
initialer:
HBH

1. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

2. Godkendelse af indsendt
budgetbidrag 2019

Budgetbidraget for 2019 er godkendt og indberettet
(CVR 676903117 – Bidrag budget afleveret d. 14-062018 23:38)

3. Opkrævning af negative
renter i Spar Nord

Hvis Spar Nord fastholder, at de vil opkræve negative
renter, opsiges kontoen og indestående overføres til
driftskontoen i Fynske Bank.

4. Kirkens ur

Sagen er blevet undersøgt. Det er ikke teknisk muligt at
stoppe urets time- og kvarterslag om natten.

5. Nyt fra organisten

Programmet til den 16. internationale orgelfestival i
august blev uddelt.
Rødovre Kirkes kors medvirken ved gudstjenesten i
søndags var en god oplevelse.

6. Sikkerhed i kirken

Intet nyt.

7. Nyt fra messehagel-udvalget

Intet nyt.

8. Meddelelser fra formanden

Der er kommet program for Skole for Kirke og Teologi.
Ansøgningen om at få dækket udgifterne via 5%midlerne vedrørende hærværk på orgelpibe er
imødekommet.
Musikskolen udeblev fra den planlagte koncert fredag
formiddag, den 1. juni.
Den katolske kirke aflyste deres lån af kirken, da de
kunne være udendørs i stedet for.
Der er kommet regnskab for salmesangsprojektet.
Biskopperne har foranlediget en udgivelse om
gudstjenestelivet i Danmark: Hvem bestemmer?

289
9. Nyt fra sognepræsten

Der kommer muligvis en praktikant i efteråret.
Gudstjenesten den 11. november flyttes til kl. 11.00 i
anledning af afslutningen på 1. verdenskrig.

10. Nyt fra kirkeværgen

Kirkeværgen orienterede om det afholdte syn i søndags.

11. Nyt fra kontaktpersonen

Intet nyt.

12. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
13. Eventuelt

Der har været afholdt provstesyn på kirkegårdene.
Studieturen for menighedsrådsmedlemmer og personale
til september er ved at blive planlagt.
Sogneudflugten til Christiansfeld og Haderslev gik rigtig
godt.

Datoer:
Menighedsrådsmøde, onsdag, den 22. august 2018 kl. 17.00
Budgetsamråd i Fredens sognehus, onsdag, den 29. august 2018 kl. 19.00

