Sct. Johannes Sogns menighedsråd
Menighedsrådsmøde i Johanneshuset tirsdag den 11. september 2018 kl. 15.00
Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsorden
2. Skrivelser og efterretninger – herunder kommentarer til referatet af 14. august
3. Nyt fra menighedsrådets udvalg:
a) Kirkeværgen
b) Præstegårdsudvalget
c) Aktivitetsudvalget
d) Kirkegårdsbestyrelsen
e) Kirkemedarbejder
4. Drøftelse af brug af kirken i forbindelse med bryllup
5. Udluftning af garagen
6. Evaluering af arrangementer
7. Eventuelt
8. Godkendelse af referat

Lukket møde:
9. Personalesager

Referat:
Dagens sang: Tove Mikkelsen – 335 Septembers himmel er så blå
Ad. 1. Dagsorden godkendt.
Ad. 2. Birgit Flindt har holdt møde med provstiudvalget vedr. driftsrammen som er forhøjet med
1,2% til kr. 2.488.000,Ingen kommentarer til referatet af 14. august.
Ad. 3.

a) Kirkeværgen:
Intet.
b) Præstegårdsudvalget:
Der er blevet afholdt indflytningssyn på Jellingvej 39, torsdag den 6. sept.
Der resterer stadig nogle mangler, bl.a. en havelåge, men det bliver udbedret.
Portalen til præsteboligen på Gl. Jellingvej er blevet malet op og er atter i fin
stand.
Kommunen spørges om mulighed for opretning af asfalten ved p-pladsen foran
præsteboligen, det er sunket så man ikke kan parkere uden at slå døren i
kantstenen.
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Samtidig anmodes der om en opmærkning af p-båse, således at det fremgår
det er forbeholdt privat parkering for præsteboligen.
c) Aktivitetsudvalget:
Sarah Dedieu indtræder i aktivitetsudvalget i stedet for Lisbeth Frøkjær Smed.
d) Kirkegårdsbestyrelsen:
Kirkegårdsbestyrelsen arbejder på at nedlægge Nordre Kapel.
e) Kirkemedarbejder:
Birthe Ullerslev berettede der havde været 7 personer til det første
arrangement i Spilleklubben mandag den 10. september fra 13. – 15.30.
Ad. 4. Der er fremlagt et oplæg fra Matthias Geiger med hensyn til musikledsagelse ved bryllup
og begravelser.
Ligeledes har Michael Astner givet et oplæg vedr. gæsters mulighed for at pynte op i kirken
og hvilke tiltag der kan koste ekstra for rengøring.
Præster og kirkebetjening udarbejder retningslinjer for de forskellige tjenester.
Disse nedskrives og er gældende for de omtalte tjenester og evt. specielle events.
Ad. 5. Der indhentes tilbud på fornuftig udluftning i maskinrummet/garagen, så der ikke trænger
benzindampe ind på kontorene.
Ad. 6. Generel tilfredshed med afvikling og gennemførelse af indsættelsesarrangementerne.
Ad. 7. Wilhelm Olausen som deltog i menighedsrådsmødet, havde haft nogle forslag til
behandling i menighedsrådet i maj måned.
Her kunne rådet henvise til pkt. 7 i referatet fra mødet den 12. juni – spørgsmålet om
kirkekaffe efter hver gudstjeneste tages op til drøftelse ved næste menighedsrådsmøde.
Et forslag fra Sarah Dedieu om at gudstjenestegæster tager frugter og grønt med fra haven
til høstgudstjenesten blev godt modtaget.
Vi kunne eventuelt skrive anmodningen på en eventuelt plakat for arrangementet.
Præsterne drøftede et forslag om at ændre på nadverritualet, så man fremover kun vil
bruge alkoholfri vin.
Forslaget tages op som punkt på næste menighedsrådsmøde.
Lisbeth Frøkjær Smed fremsatte et ønske om der kunne udleveres en speciel sangbog til
dåbsbørnene ved dåbssamtalerne.
Dorte Volck Paulsen havde et ønske om at søndagens salmenumre kunne komme på
hjemmeside og Facebook.
Dette ønske efterkommer webmasteren Ib Allan Holck når salmenumrene bliver sendt til
webm@sct-johannes-vejle.dk
Ad. 8. Referatet blev læst op og godkendt.
Ad. 9. Intet.
Mødet slut kl.: 16.40
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I mødet deltog: Tove Mikkelsen, Birthe Ullerslev, Sarah Dedieu, Lisbeth Frøkjær Smed, Jette Boesen,
Anne Serup, Eva Jensen, Dorte Volck Paulsen, Nina Damsgaard, Birgit Flindt, og Ib Allan Holck.
Medarbejdernes repræsentant: Ferie.
Kirkemedarbejder: Lone Norup Petersen.
Fraværende med afbud: Poul Erik Jensen.
Ref.: Ib Allan Holck
Næste møde den 9. oktober kl. 15.00
Framelding til menighedsrådets møder sker til Michael Astner senest søndagen før mødet tlf. 21 68 92 95.
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