Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. 19. november 2014 kl. 17.30-20.00
Afbud fra: Elin Hjuler.

Godkendelse af dagsorden og referat fra den 23.oktober:
Godkendt.

Kvartalsrapport:
Kvartalsrapporten pr. 30.09.2014 blev gennemgået af Susanne Poulsen og godkendt.
Susanne Poulsen vil undersøge, hvordan overskuddet for 2013 figurerer i kvartalsrapporten
pr. 30.09.2014.

Valg formand, næstformand, kirkeværge, kontaktperson og kasserer:
Valgt blev:
formand:

Grete Becker

næstformand: Mogens Osborg
kirkeværge:

Jens Verner Jensen

kontaktperson:
kasserer:

Jette Lunddahl Jeppesen

Jørn Smedegaard

Er der nogen der vil stå for indsamling til folkekirkens nødhjælp?
Tages op igen senere.

Sognegård og toilet der skal tages stilling til toilet, sognegård hvilken model:
Toilet:
Der henvises til referat fra 7. marts 2014 punkt 4, men det præciseres, at menighedsrådet
traf beslutning om etablering af toilet ved kirken.

Der skal være et ekstra møde torsdag d. 11. december 2014 kl.18 i kirken. Her skal ses på
forslag og tegninger fra arkitekten vedr. toilet.

Sognegård:
Det blev besluttet, at arkitekten skal arbejde videre med i prioriteret rækkefølge:
1. forslag D
2. forslag C

Anne Margrethe Lindholdt ønsker at få ført til protokols, at AML ikke kan gå ind for, at der
bygges en sognegård ved kirken og derfor ikke har taget stilling til ovnnævnte prioritering.

Skal kirketjenerværelset flyttes?
Der er enighed om, at kirketjenerne også kan bruge præsteværelset.

Siden sidst:
Poul Lønborg Madsen er frivillig konfirmandlærer.

Orientering fra udvalgene:
Kirke-og præstegårdsudvalg:
Håndværkerne går i gang med taget kort tid efter nytår, når vejret tillader det.

Aktivitetsudvalg:
Er i gang med at få fat på foredragsholdere til foråret.

Kirkegårdsudvalg:
Arbejdet med udviklingsplanen for ny kirkegård er stadig i gang.
Mandskabs- og maskinhus på gl. kirkegård udskudt til 2016.
Inden 1. april skal der laves ny oplagsplads på ny kirkegård.

Koncertudvalg:
Har haft møde i dag. Der er koncert på søndag.

Billetter til nytårskoncerten d. 17. januar 2015 kan købes på www.billetten.dk og eventuelt
ved indgangen.

Sommerkoncerter bliver igen i august måned i 2015.

Koncertudvalget arbejder med Carl Nielsen, hvor Hans Schwenker måske kan inddrages.

Personaleudvalg:
Møde næste uge.

Eventuelt:
Grete Becker kommer med forslag til mødedatoer for 1. halvår 2015 på mødet d. 11.
december 2014.

Holder til adventskrans i kirken bliver flyttet.

Referent
Vibeke Tang

