Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. 19. august 2014 kl. 16-19.
Afbud fra: Jørn Smedegaard. Simon Stubkjær deltog til knap 16.30. Benjamin Friis deltog til kl. ca.
18.30.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 19. juni 2014:
Godkendt.

Kvartalsrapport:
Susanne Poulsen gennemgik kvartalsrapporten pr. 30.06.2014. Rapporten blev godkendt.

Tilbud på arbejde ved et beløb:
Menighedsrådet giver udvalgene kompetence til at vurdere, hvornår der skal indhentes
tilbud. Der indhentes tilbud ved større projekter. Ved rutinemæssige arbejder kan vores
faste håndværkere benyttes uden indhentning af tilbud.

Diakonalt arbejde (AM):
Tages med på næste møde.

Forslag til mødedatoer for MR onsdag d.10/9 torsdag d. 23/10 tirsdag den 11/11, onsdag
10/12:
Mødedatoer 2. halvår 2014:
Onsdag d. 1. oktober kl. 18.30, torsdag d. 23. oktober kl. 18.30, tirsdag d. 19. november
evt. kl. 17.30.
Høstgudstjenesten bliver i år d. 14. september kl. 19.30 med kirkekaffe bagefter.

Julefrokost?
Den 9. januar 2015 kl. 18.00.

Hvordan takler vi hjemløse ved kirken?:
Grete har snakket med Dieter Sebelin. Der er i Esbjerg et hjem for mænd under 29 år og et
for mænd over 29 år. Vi skal sørge for, at de kommer til Esbjerg. Kirketjenerne får besked
om, hvem de skal kontakte.

Faglig udflugt for M.R. Forslag onsdag 27/8, torsdag 28/8, lørdag 13/9:
Tages med på næste møde.

Borddækning og kaffebrygning 10/9 Mona og Mogens, 23/10 Anne Margrethe og Bent,
10/12 Hans og Grete:
1/10 Mona og Mogens, 23/10 Anne Margrethe og Bent, 19/11 Hans og Grete.
Kaffebryggerne henter smørrebrød.

Carl Nielsen?
Videre planlægning overdrages til koncertudvalget.

Siden sidst:
Der søges § 6 midler til årets konfirmandlejr.

Orientering ved udvalgene:
Kirke og præstegårdsudvalg:
Fjernelse af trekanter på kirkebænkene vil koste ca. kr. 60.000,- inkl. moms. Arbejdet
budgetteres i 2016.

Forsatsvinduer i kirken er på ny sendt til provstieudvalget.

Ansøgning om midler til nyt tag er sendt til provstiudvalget.

Renovering af præstegårdens terrasse og have kan udføres af kirkegården for ca. kr.
50.000,- inkl. moms.

Vinduesudskiftningen i præstegården er afvist af kulturstyrelsen, som foreslår, at de
eksisterende vinduer restaureres. Sagen viderebehandles af kirke- og
præstegårdsudvalget.

Kirkegårdsbestyrelsen:

Ribe kirkegård er i forhandlinger med at overtage pasningen af Vester Vedsted kirkegård.

Bestyrelsen arbejder på omlægning af ny kirkegård.

Koncertudvalg:
Sommerkoncerterne er godt i gang.

Eventuelt:
Hvem vil hjælpe til høstmarked? Mogens og Jette.

Referent
Vibeke Tang

