Menighedsrådsmøde Sct.Catharinæ Sogn
Onsdag den 14. juni 2017
Kl. 17:00 – 18.30
Kannikegården.

Til stede: Grete, Karen, Maria, Elin, Børge, Lene, Ivan, Jesper, Simon S., Jette, Simon V.,
Ruth, Hans
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 17 maj 2017
2. Godkendelse af budget 2018
3. Minikonfirmandhjælper
4. Hvordan går det med lyden?
5. Siden sidst
6. Orientering ved udvalgene
Kirkeudvalg
Præstegårds
Aktivitets
Kirkegård
Koncert
Sognegård
Personale
Eventuelt
Add 1. Godkendt
Add 2. Budget 2018 “Sankt Katharine Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57238828, Budget
2018, , Bidrag budget afleveret d. 09-06-2017 09:49” blev gennemgået og godkendt. (de
to kommaer lige efter hinanden er rigtigt noteret)
Add 3. Vi evaluerer på situationen om et halvt år.
Add 4. Børge har lavet aftale med Oticon. Dem fra mr der kan, er velkomne til at overvære
besøget onsdag d. 21. juni kl. 12:00
Add 5.
• Der har været tyveri i kirken. Kirkebøsserne er brudt op.
• Der er mødepligt til det årlige fælles menighedsrådsmøde.
• Opera i klostergården: I tilfælde af regn, har Quedens Musikforening fået lov at benytte
kirken. Foreningen gør selv rent i kirken i det tilfælde. Toilettet er åbent under alle
omstændigheder.
• I forbindelse med folkemødet i oktober gives tilladelse til klaverarrangement fredag d.
13. oktober kl. 16:30, såfremt det ikke kolliderer med det efterfølgende arrangement.
• Forspørgsel om gospelkoncert fredag d. 16. marts. Koncertudvalget går videre med det.
• Ved introduktionen af det nye kalendersystem kommer syv fra mr. Tre vil gerne låne
bærbar.
• Tirsdagsklubbens udflugt var velbesøgt og vellykket.

Add 6.
Kirkeudvalg:
• Der arbejdes videre på toilet-planerne.
• Der fjernes alger, når vejret er til det.
• Når økonomien er på plads, er der klar til at blive lys op på pulpituret.
• Der har været besigtigelse af kirken i forb. med forsatsruder.
• Simon S. opfordrer til at situationen omkring nøgler bliver genovervejet, både hvad
angår konfirmandstuen og kirken.
Præstegårdsudvalg:
• Tidsplan m.m. holder.
Kirkegårdsudvalg:
• Gravsgade 50 er sat til salg.
Koncertudvalg:
• Mr-mødet d. 9. august flyttes til kl. 17:00, så alle har mulighed for at deltage ved
koncerten kl. 19:30
Eventuelt:
• Elin nævner idéen om en ugentlig aftenandagt i forb. med sommerens vægtertur.
• Benjamin bestiller en koralbog i dyb udgave til brug på Åhaven.
• Situationen omkring tirsdagsklub og konfirmandstuen skal på næste møde.
Referent: Benjamin Friis Nielsen

