Menighedsrådsmøde i Sct. Catharinæ Sogn
Onsdag d. 30-1-2019 kl. 17.30-19.30 i konfirmandstuen.
Til stede:

Jette, Grete, Maria, Niels, Simon, Elin, Børge, Lene, Ivan,
Simon, Benjamin (ref.)

Fraværende:

Hans, Karen,

Mødeleder

Jette

Referent

Benjamin

1.

Velkomst v. Jette

Tak for sidst – og tanker/ideer ift kommende MR møder,
udformning etc.

2.

Godkendelse af referat fra
sidste møde, d.
21-11-2019

Godkendt

3.

Børnehjørne

IA, MA, GB, STS. Udsættes til næste møde.

4.

Kirkespalte

STS laver januar- og februarudgave og gøre det fremadrettet
til sommerferien.

5.

Ind - og udgangsbøn v.
STS

Der nedsættes et liturgi-udvalg, som kommer med et oplæg,
der præsenteres ved et MR møde. Udvalget består af præster
og organist.

6.

Dåbsklude v. Jette

Lene følger op på strikkerne og finder ud af, hvornår kludene
kan begynde at bortgives i forb. m. dåb.

7.

Udlejningsjord v. Simon V.

Overkørslerne ved vej A11 er ændret pga etablering af klapbro

8.

Folkekirkens Nødhjælp v.
Ivan

Ivan er indsamlingsleder d. 10. marts. Børge og Niels hjælper.

9.

Sorggrupper v. Ivan

Jette tager kontakt til supervisor for at få et oplæg til MR

10

Konfirmationshjælp v.
Maria og Lene

Vejledning om konfirmationshjælp sendes ud sammen med
tilmeldingsblanket til konfirmation.

11

Evaluering af julehjælp v.
Maria

Forslag om, at der oprettes kriterier for, hvem der kan søge.
Drøftes ved næste møde.

12

Siden sidst v. Jette

Der er lavet ansættelses-udkast til organist-assistent

13

Udvalg:
Økonomiudvalg
Kirkeudvalg
Aktivitetsudvalg
Kirkegården
Koncertudvalget
Personale

Mht toilet ventes der på bud på gravearbejde.
Der skal gerne findes en ekstra mand til kirkegårdsudvalget.
Jette er nyt medlem af koncertudvalget.

14

Mødedatoer for
kommende
MR møder

27.2., 27.3., 24.4., 22.5., 12.6. Alle dage kl. 17:30-19:30

15

Hjælp ved MR møderne,
på- og afrydning

Der laves en turnus

Menighedsrådsmøde i Sct. Catharinæ Sogn
Onsdag d. 30-1-2019 kl. 17.30-19.30 i konfirmandstuen.
16

Eventuelt

Børge: Kontakter Nationalmuseet vedr. kirkens bænke i
kælderen, som står meget i vejen.
Elin: Går af med udgangen af september 2019.

