Menighedsrådsmøde Sct. Catharinæ Sogn
Onsdag d. 20. september 2017 kl. 17.30 – 19.30 i Kannikegården
Til stede var: Grete, Børge, Ivan, Simon V, Lene, Jesper, Jette, Karen, Hans, Elin, Ruth
Afbud fra: Maria, Simon S. (ankom til punkt 9)
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra den 9. august 2017
2. Høstgudstjeneste
3. Situationen omkring tirsdagsklub og konfirmandstue
4. Lyd i kirken
5. Er der ting i kirken I synes vi skal have fokus på i efteråret/foråret
6. Reformationsjubl.
7. Høstmarked
8. Hvem skal have erstatning i forbindelse med vejdirektoratets fourageren på vores jord.
Forpagter eller kirken?
9. Siden sidst
10. Orientering ved udvalgene

Add. 1.
Godkendt med bemærkningen at Elin Hjuler og Maria Hove var fraværende, samt at Benjamins
forældreorlov går fra 1. marts 2018.
Add. 1a. Orientering om DR’s besøg i forbindelse med’ ‘Historien om Danmark’. Menighedsrådet
lægger kirke til, samt stoleleje, men ønsker ikke at bidrage yderligere økonomisk.

Add. 2.
Der er købt blomster og der kommer kornneg. Hans, Lene og Grete hjælper til med
oppyntning fra kl. 10:00. Ved samme lejlighed afprøves en ny mikrofon.
Add. 3.
Konfirmandstuen er klar til februar og bliver sandsynligvis godkendt til 70 pers.
Add. 4.
Lydmand fra Musikhuset i Esbjerg har været og fremvise en lydoptimering.
Add. 5.
Henvendelse om børnehjørne i kirken (punkt til dagsorden ved næste møde).
Add. 6.
Man kan henvende sig til Elin, hvis man ønsker at hælpe i forb. med folkemødet i Sct.
Catharinæ Kirke (fx kaffebrygning, parkeringsvagt eller billetkontrollør). Ønsker man at
hjælpe andre steder, kan man henvende sig til Signe v. Oettingen.
Add. 7.
Fredag d. 29. sep. kl. 14:00 stilles der borde og stole op i kirken.
Add. 8.
Forpagter.

Add. 9.
Der er blevet forhandlet med ChurchDesk. De er gået med til at mr. betaler den lille pakke
det næste år. Samtidig er KMD gået med til, at der ikke betales for brugen af deres
system det kommende år.

Add. 10.
• Øk - Ved næste mr-møde skal der være budgetgennemgang.
• Kirkeudvalg - Der sættes lys op ved orglet mandag og tirsdag d. 25. og 26. sep. Det er blevet
foreslået fra arkitekten, at toiletbygningen mellem kirke og kloster beklædes med Tombak (en
form for messing-legering). Det skal sættes ind som en ‘kasse’, så man undgår, at det bliver en
byggeplads. Materiale sendes rundt til mr-medlemmerne, og der stemmes på næste mr-møde,
om, hvorvidt arkitektfirmaet kan arbejde videre med foreslaget.
• Præstegård - Økonomi og tidsplan hænger stadig sammen.
• Aktivitet - Regnskab for familieferien er sendt ind og godkendt.
• Kirkegård - Provstiet har godkendt salget af Gravsgade 50. Byggeriet af nyt mandskabshus
påbegyndes i 2018
• Koncert - næste koncert er lørdag d. 7. oktober
• Sognegård - Biskoppen har indkaldt Grete og Simon til møde om laden.
• Personale - Jette fremlagde forespørgsel fra Jobcenter og Kriminalforsorgen, om vi evt. kan
hjælpe. I forhold til kriminalforsorgen, vil vi gerne høre mere på næste mr-møde. Under
Benjamins orlov er Lotte Bille Glæsel vikar.

Eventuelt
Næste møde 11. oktober kl. 17:30
Referent: Benjamin Friis Nielsen

