Menighedsrådsmøde i Sct. Catharinæ Sogn, onsdag d. 27/2 2019 kl. 17.30-19.30
Tilstede

Simon V., Grete, Karen, Ivan, Simon S., Hans, Lene, Børge, Jette

Fraværende

Elin, Maria, Niels

Mødeleder

Jette

Referent

Benjamin

1.

Godkendelse af referat fra
sidste møde d. 30.1

Godkendt

2.

Siden sidst/meddelelser

Jette: Angående:
Nyt medlem i kirkegårdsbestyrelsen, Lene, sorggrupper,
organistaftale, koncert v. Torben Bramming, jazzgudstjeneste og
svar herpå,
”mandagsbesøg/rundvisninger i kirken.

2.a Ekspropriering

Simon Vedstesen har fuldmagt fra menighedsrådet til at forhandle
om jordlodderne ved ringvejen

3.

Børnehjørne

Ivan, Grete og Simon S. Holder møde om det.
Tages op på næste møde

4.

Julehjælp

Følgende kan søge: Alle i sognet. Udvalget som uddeler hjælpen
vurderer, hvem der skal modtage.
Tidsfristen for ansøgning skal overholdes.

5.

Dåbsklude

Fra august måned er dåbskludene klar til at blive taget i brug.

6.

Madlavning/bagning i kirken
b.la. ved høstmarkeder

Der må ikke bages og laves mad i kirken, da stegeosen sætter
sig på kirkens vægge og inventar.

7.

Minikonfirmander

Simon skriver til Jette om, hvad der ønskes af en
minikonfirmandlærer, og tanker deromkring.

8.

Konfirmationsundervisning i
kirken- holder det!

Hans undersøger om det er muligt at være i Det Gamle Rådhus.

9.

Udvalg:
Personale
Økonomi
Kirkeudvalg
Kirkegården
Koncert
Aktivitet
Præstegården
Formand

Personale: Catharinæ Kirke takker ja til at have annonce med i
RAMS-bogen. Folderen til kirken sendes til tryk.
Økonomi: Der arbejdes på oprettelse af MobilPay
Kirke: Det nye toilet påbegyndes medio marts.
Kirkegården: Broen over Stampemøllestrømmen er godkendt.
Forpladsen er godkendt til parkering.
Koncert: Orgelrapport er modtaget fra orgelkonsulent. Denne
sendes rundt til MR
Aktivitet: Der er sat foredragsholdere på frem til sommer.
Præstegården: Der savnes en tavle til undervisning m.m. Der
savnes hylder til sangbøger. Simon S. har tilladelse til at købe
hylder.
Formand: Medlemmer af MR bedes sende punkter til dagsorden
to uger forinden til Jette.

10.

Eventuelt

Lene er blevet aktivitetsleder i besøgtjenesten Dansk Røde Kors
Forholdene som ‘dørmand’ tages op på personalemøde.

