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Menighedsrådsmøde
Sct. Nicolai Sogn
onsdag, den 26. juni 2019
kl. 17.00
i Sct. Nicolai Sognehus
Formandens initialer: HBH
Afbud: Sys Wagner. Anja Winther forlod mødet efter punkt 12.
1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af indsendt
budgetbidrag 2020
3. Personaleanliggende
4. Provstiudvalgets svar på
vores ansøgning om
omdisponering af beløb
oprindeligt øremærket til
”renovering af orgel”
5. Hvordan gør vi det mere
attraktivt at være i koret?
6. Nyt fra
messehageludvalget
7. Evt revision af
arbejdspladsens alkoholpolitk
8. Personalets ferieafvikling

9. Sikkerhed i kirken
10. Meddelelser fra
formanden

Godkendt
Budgetbidrag 2020 er godkendt og afleveret (CVR 6769
0311 – 18. juni 2019 kl. 11:20)
Lukket punkt: Formanden orienterede
Provstiudvalget har den 20. juni 2019 godkendt
omdisponeringen, således at beløbet nu skal anvendes
til: ”Inventar til og udsmykning af kirkerummet samt
kirkelige aktiviteter”
Menighedsrådet fastholder sin beslutning om foreløbig
at afsætte kr. 10.000 på budget 2020 til styrkelse af
korarbejdet. Midlerne kan evt anvendes til en
sangpædagog.
Kontrakt på messehagel til Sct. Nicolai Kirke blev
underskrevet
Arbejdspladsens alkoholpolitik blev revideret
Det er menighedsrådets holdning, at al ferie skal
afholdes inden ferieårets udløb. Dog kan der søges om
overflytning af den 5. ferieuge til det efterfølgende
ferieår. For at få et bedre overblik over personalets ferie
skal alle ansatte hver måned aflevere et skema, hvor
afholdt ferie, særlige feriedage, fri-weekender og
sygdom registreres.
Intet nyt
Tak fra Anne-Grete Thestrup for opmærksomheden ved
hendes afskedsreception
Tak for kirkens støtte fra Børnesagens Fællesråd
Jubilæumsgudstjeneste i Sørup kirke og reception for
sognepræst Hanne Wieland (25-års jubilæum) den 30.
juni 2019.

308
Menighedsrådet bakker op om opførelse af Bachs
Johannespassion med Sebastian Krahnert og co onsdag,
den 31.3.2021
Programfoldere for 17. internationale orgelfestival i Sct.
Nicolai blev udleveret
Rikke Vibeke Birkeholm er ansat som kordegn fra 1.
august 2019.
11. Nyt fra sognepræsten

12. Nyt fra kirkeværgen –
herunder tilbagemelding
vedr. syn
13. Nyt fra kontaktpersonen
14. Nyt fra aktivitetsudvalget

15. Nyt fra
kirkegårdsbestyrelsen
16. Problemer med
annoncering
17. Eventuelt

Mette får en praktikant i 5 uger i efteråret
Søndag, den 17. november 2019 holdes et arrangement
med volontører fra Danmission (De globale fortællere)
efter gudstjenesten
Kirkeværgen orienterede om det afholdte syn.
deltog ikke i mødet
Invitation til studietur er udsendt
Sogneudflugten til Vestfyn var en stor succes
Eftermiddagsarrangementerne onsdag eftermiddage i
efteråret er på plads.
Der har været afholdt syn på alle kirkegårdene
Kommunikationsudvalget afholder et møde med Jyskfynske medier, fordi vi er utilfredse med deres service.

Datoer:
Menighedsrådsmøde onsdag, den 21. august 2019 kl. 17.00

