Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. maj 2014
Afbud fra: Elin Hjuler. Benjamin Friis var ikke til stede. Jørn Smedegaard deltog til kl. 10.00.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 27 marts 2014:
Godkendt.

Orglet (tilstanden):
Der er bestilt en rapport ved en ekspert, om det er skimmelsvamp eller noget andet i orglet,
og hvad der kan gøres ved det.

Kvartalsrapport:
Kvartalsrapport blev omdelt. Det ser ok ud.

Budget konfirmandlejr:
Der bliver afsat kr. 75.000,- i 2015.

Stillingtagen til trekanter på kirkebænkene:
De 4 gavle med kongelige monogrammer oppe foran skal blive, hvor de er. Der er flertal for,
at de andre gavle fjernes. Mogens indhenter tilbud fra en håndværker

Kirkens tag (tilstand og hvad gør vi):
Taget på nordre sideskib er gennemtæret af duers efterladenskaber. Det blev bestemt, at
taget skal skiftes. Der foreligger tilbud på kr. 850.000,- inkl. moms. Udgiften kommer med
på budget for 2015. Der søges dog § 6 midler, da det skal laves snarest muligt.

Kirkebøsser:
På grund af flere opbrud/hærværk på kirkebøsserne, blev det bestemt, at de 2 bøsser ved
kirkedøren fjernes, så de kun hænges op, når der er indsamling.

Blomster til højtiderne:
Maiken Axholm overtager i en prøveperiode på 3 måneder en del af udsmykningen i kirken,

dog uden brug af levende lys.

Rengøring:
Rengøringshjælp bibeholdes i konfirmandstuen om fredagen. Kirketjeneren hjælper med
bordopstilling til tirsdagsklub, foreløbig frem til sommerferien.

Kontor til Per:
I første omgang prøves med en ommøblering og måske en rumdeler/skærm.

Vaskemaskine i kirken:
Kirke- og præstegårdsudvalget arbejder videre med sagen.
Nøgler:
Det indskærpes, at alle husker at låse både for- og bagdør til konfirmandstuen i Bispegade.
Der sættes smæklåse i dørene.

Siden sidst:
Intet.

Orientering Grete:
Der kommer invitation til bispevielsen til de 3, der må deltage. Hans, Jette, Anne Margrethe
og evt. Grete deltager.
Der er søgt om at komme med i konsulentrunden d. 11. juni.
Der bliver udendørsgudstjeneste 2. pinsedag i Klosterhaven.

Kommunen sætter Bispegades skole til salg, så vi kommer til at mangle konfirmandlokaler.
Simon har været i kontakt med Vikingemuseet, hvor vi måske kan låne lokaler. Simon
undersøger nærmere.

Orientering ved udvalgene:

Kirke og præstegårdsudvalg:

Ser på nye møbler til konfirmandstuen.

Aktivitetsudvalg:
Er i gang med at planlægge efterårets program.

Kirkegårdsbestyrelsen:
Der er gang i planlægningen vedr. udbedring af stormskaderne på den nye kirkegård.
Der er bevilget § 6 midler kr.100.000,- til ny allé på den nye kirkegård.
Der er bevilget § 6 midler kr. 30.000,- til fredede gravsteder på den gamle kirkegård.

Koncertudvalg:
Sommerkoncerterne bliver i år d. 6., 13., 20., og 27. august.

Sognegårdsudvalg:
Arkitekterne er gået i gang med at tegne

Eventuelt:
Intet.

Referent
Vibeke Tang

