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Menighedsrådsmøde i Sct. Catharinæ Sogn, onsdag d. 22-2-2020 kl. 17.30-19.30

Tilstede

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

Fraværende

Maria, Karen

Mødeleder

Jette

Referent

Benjamin

1.

Godkendelse af referat fra Godkendt
sidste møde den 29/1/2020

2.

Siden sidst/meddelelser

Jette: Indsættelse af ny præst 1/3-2020,
mu-samtaler

3.

Visit Ribe

Simon V. og Jette: Annoncen fortsætter foreløbigt.

4.

Kirkespalte, generelle overvejelser om besparelser

Sparekatalog gennemgået. Kirkeblad sættes på næste møde.

5.

Orgel

Benjamin: Orgelsagen gennemgået. Projektbeskrivelsen
færdiggøres og indsendes til stiftsøvrigheden.

6.

Organiststilling (Camilla)

Lene og Jette: Der ventes på svar fra stiftet, om stillingen kan
forstætte, som den gør nu.

7.

Genforeningen:
Lene og Jette: Lene sender programmet rundt for events i
Der anmodes om hjælpere til kirke og konfirmandstue.
at hjælpe med at dække det Punktet kommer på dagsorden ved næste møde.
omfattende program i forbindelse hermed, i kirken

8.

Toilet, bruser i kælderen og
multirum

9.

Fokus på kommende periode Præster: Organister inddrages i gudstjenesteplanlægningen.
i kirken, indtil næste MR - Konfirmanderne tager på tur til Aarhus d. 26. marts.
møde.

10. Sogneindsamling

Børge, Ivan og Simon V: Toilettet kommer snarest, når det er
blevet tørt. Arbejdet med forsatsruder er i gang i denne uge.
Det er en mulighed at etablere toilet og bruser i kælderen punktet sættes på dagsorden ved næste møde.
Forslag om indretning af multirum i tårnrummet bag orglet.
Punktet tages med på næste møde.

Ivan: Det går foreløbigt godt med at finde indsamlerer.
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11. Orientering ved udvalgene:
-præstegård
-kirkeudvalg
-aktivitetsudvalg
-koncertudvalg
-kirkegården
-økonomiudvalg
-personale

Utæt i taget udbedres.
Koncert med bl.a. orgeldrengene på lørdag d. 29. feb.

12. Eventuelt

Hanne Gerken er interesseret i nogle af affekterne i kælderen.
Der kommer en gørtler og giver et forslag til belysning under
orglet.
Fastlæggelse af junimødet.

13. Næste møde

Onsdag d. 25-3

___________________
Jette

____________________
Hans

____________________
Simon V.

____________________
Lene

____________________
Grete
____________________
Simon S.
____________________
Børge
____________________
Kevin

____________________
Ivan

