Menighedsrådsmøde, tirsdag den 19. maj 2015
Til stede: Jette, Jørn, Elin, Bent, Mogens, Mona, Ruth, Anne Margrethe, Jens Verner,
Grete og Simon
Sang nr. 47 i Højskolesangbogen "Op, al den ting..."
1. Godkendelse af dagsorden og referat fra sidste møde
Godkendt
Punkt 2 og 4 bytter plads.
4. Sognegård
Afstemning eller ej?
Der er mange argumenter for og imod. Iflg. referatet skal der stemmes i dag.
For: Jette, Jørn, Elin, Mona, Ruth, Jens Verner, Grete og Simon
Imod: Bent, Mogens og Anne Margrethe
Projektet sendes videre ad den sædvanlige vej.
3. Budget
Jørn: Der arbejdes fortsat på budgettet. Foreløbigt underskud på kr. 24.000,- for 2016.
Der er valg til menighedsrådet næste år. Domprovsten har lovet økonomisk dækning i
tilfælde af valg.
2. Kulturnat
Benjamin har udsendt en oversigt over Kulturnattens indhold i 2015.
Menighedsrådet har drøftet forskellige muligheder evt. Kirkefondet.
Elin kontakter Kirkefondet. De øvrige tænker og evt. udarbejder forslag til Kulturnatten til
næste møde.
5. Udflugt
Simon har foreslået en udflugt for menighedsråd og personale. Udsættes til 2016. Simon
udsender dato.
Udflugt til Vejle programsættes til i år af Anne Margrethe, som også sender dato ud.
6. Annoncer
Grete: skal der indrykkes annoncer i UgeAvisen, hvis der er noget ud over det sædvanlige
og skal der evt. følge en pressemeddelelse med?
MR er enigt om, at der skal indrykkes annoncer. Hvem skal stå for indrykning af disse?
7. Siden sidst
- Brev fra Inga Jepsen om donation af radering af Sct. Catharinæ Kirke og Kloster. MR
tager imod tilbuddet.
- Domprovst Torkild Bak har meddelt, at han bakker op om projektet vedr. toilettet.
- Jazzgudstjenesten er godkendt til afvikling den 26. juli kl. 11.00.

- Kommunen vil fortsat stå for rensning af mindestenene v/Sct. Catharinæ Kirke for de
faldne ved de slesvigske krige og 2. verdenskrig.
- Der er kommet reflekser på stenene ved indkørslen til kirken.
a. Økonomiudvalg
se punkt 3
b.1. Kirkeudvalg
Der har været kirkesyn d.d.
De tidligere konstaterede ting er blevet drøftet og igangsat efter planen.
b.2. Præstegårdsudvalg
Der har været syn d.d.
De tidligere konstaterede ting er blevet drøftet og igangsat efter planen. Referat er udsendt til MR.
MR opfordres til at besigtige møbler i Ribelunds Festsal mhp. indkøb af nye møbler til
konfirmandstuen
c. Aktivitetsudvalg
Der er indtil videre 49 tilmeldte til udflugten den 9. juni.
Programmet for efterårets Tirsdagsklub er snart i støbeskeen.
d. Kirkegårdsbestyrelse
Fælles møde på torsdag for Sct. Catharinæ og Ribe Domsogn.
e. Koncert
Sommerkoncerterne er på plads
f. Sognegård
se punkt 2
g. Personale
Der er personalemøde i morgen, onsdag d. 20. maj.
h. Lokal kirkeudvikling
Elin omdelte "Forslag til målsætningsformulering for Undervisning og Aktiviteter" til
gennemlæsning og drøftelse på næste MR-møde (sættes på dagsordenen)
i. Folkekirkens feriehjælpe
Der er fundet familier, som kan komme afsted på ferie.
j. Kirkeblade
Der skal yderligere koordinering til mht. uddelingen.
MR tilbyder gerne hjælpe til.
8. Eventuelt
- Forespørgsel fra Torsten Troelsen om udstilling af billeder i kirken. MR er positivt
indstillet evt. ifm. høstmaked.

