Menighedsrådsmøde Sct. Catharinæ Sogn
Onsdag d. 17. Maj 2017 kl. 18.30 – 20.30 i Kannikegården
Til stede var: Grete, Børge, Maria, Ivan, Simon V, Lene, Jesper, Simon S, Elin, Ruth, Hans,
Jette
Afbud fra: Karen
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 22. marts 2017
1a. Gravsgade 50
2. Kvartalsrapport
3. Måle Fortælleteater lørdag den 14/10 kl. 14 og kl. 20
4. Lyd i kirken
5. Minikonfirmandhjælper
6. Danmarks Kirkelige Mediecenter
7. Mere tid til gennemgang af kirkens regnskab og budget
8. Gamle kirkebænke
9. Siden sidst
10. Orientering ved udvalgene:
Eventuelt

Add. 1. Referat godkendt. Tilføjelse af punkt 1a
Add. 1a. Hans spørger til, om Gravsgade 50 kan sættes til salg. Godkendt.
Add. 2. Gennemgået af Simon V. Kvartalsrapporten ser fin ud og ligger på 25,85%
Add. 3. Der takkes ja til fortælleteatret kl. 14:00 og kl. 20:00. Derudover gives der
tilladelse til, at Rasmus Nøjgaard og Iben Krogsdal kan holde sangtime samme dag kl.
10:00
Add. 4. For det meste virker lyden fint, men til tider falder den ud. Børge får en anden,
end den vanlige, lydtekniker ud, for at vurdere kirkens anlæg.
Add. 5. Dorte Welinder stopper som minikonfirmandlærer. En ny skal findes, og
situationen vendes igen ved næste mr-møde.
Add. 6. Vi skifter fra ChurchDesk til DKM
Add. 7. Punktet genoptages efter d. 14. juni.
Add. 8. Børge tager kontakt til antikvarisk samling, og får dem til at kigge på bænkene og
andre effekter, der står i kælderen evt. med opbevaring til følge.
Add. 9. Simon foreslår i forbindelse med jordudlejning, at man prøver at genforhandle
med den nuværende lejer.

Add. 10.
• Øk, går i gang med budgettet for 2018
• Kirkeudvalg, tilbud på lys og installation fremlagt. Man skal igennem museet, hvis
murstenene i kirkegulvet skal lappes. Måske kan de hullede mursten skiftes med
sten, der ligger i kælderen. Vedr. toilettet er der indhentet et overslag fra Overbys
Tegnestue, som ligger på det halve af nuværende tilbud fra E+N. Kirkeudvalget
arbejder videre med det nye tilbud. Børge har snakket med arbejdstilsynet, og fået
lov til at personalet må slå græsset på skråningerne ved kirken, såfremt der
benyttes passende maskine samt fodtøj.
• Præstegård. Pga en særlig form for skimmel, er der en merudgift, men vi holder os
inden for bevilligen. Tidsplanen holder pt.
• Aktivitet. Maria og Lene tager på ferie med tre familier til Jesperhus.
• Kirkegård. Vedr. parkering ved den gamle kirkegård, holder Hanne Gerken og
kirkegårdsbestyrelsen et møde med kommunen. Der arbejdes på en ide om at lave
en bro fra Damvej over til kirkegården.
• Koncert. Der er koncert med Drengekoret og Pigekoret torsdag d. 1. juni. kl. 17:00
Eventuelt
Referent: Benjamin Friis Nielsen

