Sct. Catharinæ sogns menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde d. 29. marts 2016 kl. 18.00-21.00 i Processionsomgangen
ved Kannikegården
Afbud:Jørn Smedegaard, Anne Margrethe Lindholdt, Hans Bitsch-Larsen, Jette Lundahl Jeppesen.

Godkendelse af dagsorden og referat fra d. 25. februar 2016:
Godkendt.

Godkendelse af regnskab for 2015:
Susanne Poulsen gennemgik regnskabet.
Årsregnskab 2015 for Sankt Katharine Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 57238828, Afleveret
d. 18-03-2016 kl. 11.52 blev godkendt.

Mødested for tirsdagsklubben:
Møderne holdes fremover i Fritidscentret.

Besøg af kgl. bygningsinspektør:
Der er indkaldt til møde med den kgl. bygningsinspektør, provsten, sognegårdsudvalget og
Grete Becker d. 13. april 2016. Tidspunkt meddeles senere.

Kirkebænke (låger):
Lågerne bliver siddende indtil videre.

Kl.18.30 kommer menighedsrådene fra Obbekær og Kalvslund. Vi starter med at spise.

Præstegården:
Mogens Osborg gennemgik arkitekternes skitseforslag til totalrenovering af præstegården
samt separering af præstebolig og konfirmandstue.

Projektet er anslået til at koste kr. 5,6 mio. Det drøftedes, om vi skal beholde ejendommen
som præstebolig eller om bygningen skal sælges.

14 stemte for at beholde ejendommen som præstebolig.
1 stemte for at sælge bygningen.

Det drøftedes herefter, om vi skal arbejde videre med skitseforslaget til kr. 5,6 mio.

15 stemte for at arbejde videre med skitseforslaget og ansøge provstieudvalget om de
nødvendige midler hertil.

0 stemte imod.

Det videre arbejde med renoveringen overlades til en arbejdsgruppe bestående af
Bernhard Brunsgaard (Kalvslund), Jytte Trans-Olesen (Obbekær), Jens Verner Jensen,
Jørn Smedegaard og Mogens Osborg. Til arbejdsgruppen knyttes Jens Torkild Bak og
Simon Stubkjær samt arkitekterne Jørgen Overby, Lisbeth Søkilde, Ole Fabricius (fra
provstiet) og Jesper Sottrup-Jensen (fra stiftet).

Siden sidst:
Der er enighed om at lade Mogens Leander udstille ikoner i kirken. Det bliver efter
konfirmationerne.

Der er enighed om at sige ja til, at organist Mads Granum kan indspille en række
kompositioner af Jens Bodewalt Lampe på kirkens orgel. Det bliver sandsynligvis i
september/oktober.

Orientering fra udvalgene:
Intet.

Eventuelt:
Intet.

Referent
Vibeke Tang

