SCT. CATHARINÆ SOGNS MENIGHEDSRÅDSMØDE
Onsdag den 11. Januar
Mødelokalet i Kannikegården kl.18.30 – 20.30
Til stede var: Karen Thuesen, Børge Petersen, Lene Rasmussen, Ivan Dalsgaard, Simon Vedstesen,
Jette Jeppesen, Jesper Voetmann, Maria Amtorp, Grete Becker, Ruth Svendsen, Elin Hjuler, Sten
Vedstesen, Benjamin Friis
Ingen afbud
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 15. november 2016
Godkendt
2. Valg af valgudvalg
Formanden, Lene og Hans valgtes
3. Folkekirkens nødhjælp landsindsamling i marts
Ivan og Maria
4. Forretningsorden for menighedsråd
Gennemgået og rettet til.
5. Vedtægter for:
Sekretær, kirkeværge, stående udvalg, kontaktperson, kasserer
Kirkenettet.dk, håndbøger, blanketter.
6. Evaluering af Konstituerende møde ved Jesper
Jesper var kritisk.
7. Personale – menighedsråd ved Jette
Personalet vil gerne have et møde, hvor det kan træffe det nye menighedsråd.
Der lægges op til, at medlemmer af menighedsrådet kan være hjælpende hænder i kirken,
når det engang i mellem er nødvendigt.
8. Forslag til møde datoer for 2017
22/2, 22/3, 26/4, 17/5, 14/6, 9/8, 19/9, 11/10, 8/11
9. Trosbekendelse ved dåb ved Elin
Der fremlægges forslag om, at trosbekendelse ved dåb fremsiges i fællesskab
menigheden med forkortet tilspørgsel til følge.
Godkendt
10. Intern kommunikation ved Benjamin
Kirketjeneren kan kontaktes på telefon og mail.
Adgang til klostergården skal foregå i kirkens åbningstid. Ønskes adgang
udenfor dette tidsrum, skal Niels Grimstrup (klosterforestander) kontaktes.

11. Siden sidst
Elof Westergaard har inviteret til samtale om gudstjenesten og oplevelsen af den.
Der er inviteret til kursusdag i Sædden Kirke
Kursus for nye menighedsrådsmedlemmer torsdag d. 23. feb. Der henvises til itskrivebordet.
Pindborg har sagt ja til at fortsætte som bygningssagkyndig.
12.Orientering fra udvalgene:
Kirkeudvalg
Præstegårdsudvalg
Er konstitueret. Simon er formand. Præstegården forventes nedbrudt i slutningen af februar.
Præstegården forventes færdig til november 2017
Aktivitetudvalget
Har uddelt julehjælp.
Kirkegård
Der er indbudt til nytårskur.
Koncert
Der er nytårskoncert på lørdag.
Personale
Kirketjeneren har været på kursus. Der er afholdt 3-månederssamtale med
kirketjenerafløseren.
Kontaktpersonen får et punkt på dagsordenen næste gang, hvor der fortælles om dennes
funktion.
Eventuelt
Løberen i midterskibet fjernes.
Børge indhenter tilbud fra Okholm på belysning ved orglet. Børge køber i
øvrigt en pæreudskifter.
Orientering om høring over forslag til lov om forsøg i folkekirken.
Sekretær: Benjamin Friis Nielsen

