Menighedsrådsmøde i Sct. Catharinæ Sogn, onsdag d. 27-5-2020 kl. 17.30-19.30
Tilstede

Jette, Simon S, Simon V, Kevin, Marike, Lene, Børge, Ivan,
Hans

Fraværende

Grete, Karen og Benjamin, efter aftale med Jette

Mødeleder

Jette

Referent

Simon S.

1.

Godkendelse af referat fra • Godkendt
sidste møde den 26/2/2020

2.

Siden sidst/meddelelser

3.

F o r v e n t n i n g s a f s t e m n i n g , • Budget 2021 blev gennemgået, drøftet og godkendt.
Budget 2021.
Sankt Katharine Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57238828,
Budget 2021, , Bidrag budget afleveret d. 27-05-2020
17:49

4.

Til drøftelse:
• Hvis lydanlæget skal fungere optimalt skal vi have
WUAV, tilbud på højtalere.
udskiftet kirkens højttalere, hvilket bl.a. vil halvere
Lys i kirkens vestende, tilbud.
antallet. Udvalg bestående af Børge, Simon S, Simon V,
Tegninger af akustikloft i evt.
Ivan og Maria.
nyt multirum og etablering af • Der arbejdes videre på opsætning af lysekroner under
personaletoilet/bad i kælder
pulpituret (nord og syd).
• Der arbejdes videre på etablering af toilet/bad i kirkens
kælder.
• Der arbejdes videre på etablering af multirum.

5.

Fælles regnskabskontor

• Simon V, Lene og Jette deltog i erfamøde 03.03.20 vedr.
etablering af fælles regnskabskontor. Menighedsrådet
bakker op om, at der arbejdes videre på det.

6.

Infomøde ift kommende
menighedsrådsvalg

• Infomødet lægges sammen med det årlige
Menighedsmøde og afholdes inden 21. august.

7.

Kirkens hjemmeside,
opdatering af denne

• Udsættes til mødet i juni

8.

Kirkeblad

• Udsættes til mødet i juni

• Tak fra formanden til menighedsråd og præster for
forståelse for anderledes kommunikation, planlægning
m.m. ifm. Coronakrisen.
• Forespørgsel fra Flemming Just vedr. møde i Sct.
Catharinæ Kirke ifm. åbning af det nye Heksemuseum. Vi
afventer retningslinjer.
• Jette er formand for valgbestyrelsen ifm. det kommende
menighedsrådsvalg.
• Menighedsrådet tilkendegav at det var en god idé med
andagterne og samtalerne fra præsterne på de sociale
medier og kirkens hjemmeside.
• Hjælpeforanstaltningen (fx. tilbud om indkøb) er blevet
benyttet.

9.

Fokus på kommende periode i • 2. pinsedag afholdes indendørs
kirken, indtil næste MR - møde. • Kommende konfirmationer
• Kevin på kursus 8.-12. juni

10.

AA i kirken, forespørgsel
fra kirketjenere

• Procedureplan udarbejdes

11.

Orientering ved udvalgene:
A. præstegård
B. kirkeudvalg
C. aktivitetsudvalg
D. koncertudvalg
E. kirkegården
F. økonomiudvalg
G. personale

A.
B.
C.
D.
E.

12.

Eventuelt

13.

Næste møde

Intet nyt
Intet nyt
Vi begynder igen i efteråret
Intet nyt
Der arbejdes videre på planen for Gl. Kirkegård. Der
arbejdes også videre på at inddrage det gamle kapel.
F. Intet nyt
G. Antal i kirken. 70 ved bis./begr.

17. juni

