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Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 13. august 2019 kl. 15.00 

 

Dagsorden:    
                 

1. Godkendelse af dagsorden  

 

2. Skrivelser og efterretninger   

 

3. 

 

 

 

 

Nyt fra menighedsrådets udvalg: 

a) Kirkeværgen 

b) Præstegårdsudvalget 

c) Aktivitetsudvalget  

d) Kirkegårdsbestyrelsen  

e) Kirkemedarbejder  

 

4. Godkendelse af kvartalsrapport 

 

5. Orientering om Børsen Hansens Legat 

 

6.     Ønske om tidligere klipning af hække 

 

7. Orientering omkring trappen 

 

8. Ansøgning om lån af kirken til koncert 

 

9. Godkendelse af provstiets samarbejde for budgetåret 2020 

 

10. Godkendelse af vedtægter for Krolf 

 

11.  Evaluering af afholdte arrangementer 

 

12. Eventuelt 

 

13.    Referat godkendt 

 

14. Personalesager 

 

 

Referat: 
 

 Dagens sang: Birthe Ullerslev – 333 Marken er mejet 
 

Ad.   1. Dagsorden godkendt. 

  

Ad.   2. Intet. 

 

Ad.   3.  a) Kirkeværgen: 

   Søndag den 11. faldt flaget ned sammen med den kontravægt der holder 

flaget strakt og ramte Michael Wæver på tommelfingeren. 

Michael har fået en tilbagemelding fra ’flagmanden’ det blev lovet bragt i orden 

inden weekenden. 
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Vi etablerer yderligere whiteboard tavler på vægen i våbenhuset, så vi undgår 

at sætte plakater på kirkedøren, som alligevel ikke hænger særlig godt fast på 

nitterne. 

  

  b) Præstegårdsudvalget: 

   Murer er bestilt til udbedring af muren ved terrasse mod haven og reparation  

af løse tagsten på Jellingvej. 

Mureren har endnu ikke meldt tilbage, så Birgit Flindt sender  

Dorte Volck Paulsen et telefonnummer så Dorte selv kan kontakte mureren. 

 

  c) Aktivitetsudvalget: 

   Aktivitetskalender Forår 2020 er under udarbejdelse.  

Deadline for indlæg er senest den 1. november. 

 

  d) Kirkegårdsbestyrelsen: 

   Birgit Flindt orienterede om spændende historisk folder omhandlende  

Gamle Kirkegård og som udgives i efteråret – både på nettet og i papirudgave. 

 

  e) Kirkemedarbejder: 
 

 
  Billedmateriale vedr. udhængsskab fremsendt af Sarah Kragh Dedieu – 

Placeres ved den lille indgang mellem hækkene i Svendsgade.  

Placeringen er godkendt af kommunen og menighedsrådet.  

 

Ad.   4. Kvartalsrapport godkendt. 

 

Ad.   5. Børsen Hansen Legat indeholder kr. 304.000,- anbragt i aktier som nu ligger i depot i 

Sydbank. Nina Damsgaard tager kontakt til Haderslev stift om muligheden for at ophæve 

legatet så aktierne kan omsættes til rede penge. 

Administrationsomkostningerne ved depotet nedbringer blot værdien.  

 

Ad.   6. Birgit Flindt tager kontakt til Vejle Kirker og kirkegårde for at få opklaret reglerne for 

hækklipning, så vi ikke risikerer at hækkene igen gror for vildt.  

 

Ad.   7. Merbevilling til ”Tilgængelighedsprojektet” er kommet på plads så det kan startes op i 

september måned. 

  

Ad.   8. Fredericia Byorkester har ansøgt om mulighed for at bruge kirken til en opførelse af 

Händels Messias torsdag den 26. november 2020 kl. 20.00. 

Ansøgningen godkendes mod betaling af kr. 3.000,- for rengøring. 

 

     Ad.   9. Provstiets samarbejde for budgetåret 2020 blev godkendt.  

  

Ad. 10. Vedtægter for Krolf blev godkendt med mindre ændringer. 

 

Ad. 11. Gudstjenesten 2. pinsedag i Skyttehuset var en god oplevelse og stor succes. 

Rigtig god og spændende menighedsudflugt til Møltrup Optagelseshjem som var en 

oplevelse af format. Der var desværre bare for lidt tid til at få det hele med. 

 

Birthe Ullerslev og Dorthe Volck Paulsen har meldt sig som udflugtsarrangører i 2020  

og ønsker gerne Lone Norup Petersen som medarrangør. 
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Ad. 12. Indbydelse til  Landemode i Haderslev fredag den 6. september 2019 kl. 15.30. 

Tilmelding til Ib Allan Holck hurtigst muligt.  

Sidste frist for tilmelding er den 23. august, så det er hurtig ud af starthullerne. 

Dorte Volck Paulsen, Birthe Ullerslev og undertegnede deltager. 

Vi arrangerer fælleskørsel i lighed med sidste gang. 

 

Vedr. forespørgsel fra Sarah Kragh Dedieu vedr. madlavning til familiegudstjenesten  

den 26. september anbefaler menighedsrådet evt. at kontakte kirkefrokostkokkene til  

denne opgave. 

  

Ad. 13. Intet. 

 

 

Mødet slut kl.: 17.55 

 

I mødet deltog: Lisbeth Frøkjær Smed, Dorthe Volck Paulsen, Anne Serup, Birgit Flindt, Birthe Ullerslev,  

Eva Jensen, Nina Damsgaard, og Ib Allan Holck. 

Fraværende med afbud: Poul Erik Jensen, Jette Boesen, Sarah Dedieu,   

Tove Mikkelsen og Michael Astner og Lone Norup Petersen. 

  

Ref.: Ib Allan Holck 
 

Næste møde den 10. september kl. 15.00  

Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95. 

 

 

 

 

 

 

 


