Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. 18. februar 2014
Afbud fra: Afbud fra: Bent Christiansen og Benjamin Friis.. Elin Hjuler har ferie.

Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 7. januar 2014:
Godkendt.

Dåbsgudstjenester. Hvad er vores holdninger?:
Betragtninger omkring lørdags dåbsgudstjenester blev fremlagt, og nogle tanker er sat i
gang. Menighedsrådet summer over det, og det tages op igen senere.

Toilet:
Overslag over offentlig toiletbygning modtaget fra kommunen, som dog ikke har midler at
bidrage med til opførelsen. Pris kr. 710.000,- + moms. Toilettet skal placeres oven på
eksisterende undergrundstoilet. Kommunen vil stå for daglig vedligeholdelse og rengøring.

Tages med igen på næste møde.

Flytning af MR-møde fra 18/3 til 27/3 og 10/6 til 19/6:
Nye datoer er d. 27. marts kl. 16 og d. 19. juni kl. 15.00.

Øk-drøftelse - finde dato:
Mødedato fastsat til d. 8. april 2014 kl. 8.30. Der holdes aktivitetsudvalgsmøde lige efter
økonomi-mødet.

Frivillige:
Lokal kirkeudvikling kommer med forslag til egentlig frivillighedspolitik i løbet af sommeren.

Høstmarked:
Høstmarkedet bliver i år d. 4. og 5. oktober 2014 kl. 10-16.

Siden sidst:
Der er til orienterings- og debatmøde med de 3 kandidater i Kultur- og Aktivitetscenteret i
Egebæk-Hviding d. 10. marts kl. 19.00.

Taxa:
Hvordan er aftalerne i dag omkring fordeling af udgifterne mellem Domsognet og Sct.
Catharinæ sogn? Grete undersøger det. Tages med på økonomi-mødet d. 8. april.

Orientering ved Grete:
Tilmelding til fyraftensmøder skal være senest fredagen inden mødet af hensyn til det
praktiske.

Orientering ved udvalgene:

Kirke- og præstegårdsudvalg:
Vedr. digital postkasse skulle det være på plads, så posten videresendes til sognets
postkasse.

Kirkegårdsbestyrelse:
Der er møde d. 20. februar med kirkegårdsbestyrelsen, personalet og landskabsarkitekt.

Koncertudvalg:
Der indkøbes vinglas til kirken i stedet for at leje glas til koncertarrangementer for at spare
penge på sigt. Kirke- og præstegårdsudvalget arbejder videre med det.

Personalet:
Der er møde d. 5. marts.

Eventuelt:
Intet.

Referent
Vibeke Tang

