Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. 27. marts 2014
Afbud m.m.: Benjamin deltog fra kl. 17.00.

Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 18. februar 2014:
Godkendt.

Godkendelse af regnskab 2013:
Susanne Poulsen gennemgik regnskabet.
Årsregnskab 2013 for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57238828, Afleveret
d. 26-03-2014 kl. 14.28 blev godkendt.

Byggeri på kirkegården:
Orientering v/Henning Kruse om den nye mandsskabsbygning.

Stillingtagen til toilet:
Det blev besluttet, at der ikke skal arbejdes videre med tanken om at etablere toilet oven på
det eksisterende underjordiske toilet.
Der bør arbejdes med at undersøge muligheden for at etablere et toilet inde i kirken. Tages
med på konsulentrunden.

Stillingtagen til trekanter på kirkebænkene:
Simre over det og tage det op efter kirkesyn. Samtidig tages evt. fjernelse af lågerne til
kirkebænkene op på mødet i juni.

Fastsættelse af kirkesyn:
Tirsdag d. 6. maj i forbindelse med menighedsrådsmødet, hvis Niels Pindborg kan, ellers
d. 23. april kl. 14.

Hvad betaler domkirken og hvad betaler vi:
Vi er blevet enige om at fortsætte som hidtil.

Pasning af hjemmesiden og Face Book:
Ved nogle af tingene er Vibeke Tang webmaster.

Siden sidst:
Anne Margrethe Lindholdt arbejder med sommerens feriehjælp.

Orientering Grete:
Kurt Pedersen, som har stået for indsamling til folkekirkens nødhjælp, trækker sig fra
arbejdet som koordinator for indsamlingen.
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Orientering ved udvalgene

Kirke og præstegårdsudvalg:
Arkitekt på forsatsvinduer laver i samarbejde med firmaet Poul Horn en projektbeskrivelse.
Ny belægning ved indgangen til kirken er blevet pæn.
Påbud fra arbejdstilsynet er blevet udbedret.

Efter samråd med kulturstyrelsen må såvel præstegården som konfirmandstuen anses for
omfattet af fredningen fra 1964. Dette betyder, at vinduesudskiftningen i begge bygninger
skal godkendes af kulturstyrelsen.

Koncertudvalg:
Sommerkoncerterne er planlagt. De finder i år sted i august måned

Eventuelt:
Biskoppen holder afskedsgudstjeneste d. 27. april kl. 14.00 i Domkirken.

Referent

Vibeke Tang
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