
Kolding, den 20.01.2023 

 

Referat af menighedsrådsmøde, 15. november 2022  

1. Sct. Nicolaus fest. Afvikles i hallen, uden tilmelding. Man medbringer selv mad til egen husstand (buffet). 

Vi sørger for salg af drikkevarer og æbleskiver/kaffe.  Der vil vare auktion eller amerikansk lotteri, hvor man 

kan vinde flotte billeder, stålhjerter (store) mm. Vi afvikler pakkeleg og alle medbringer en pakke til max. 

kr. 20,00.  

 
2. Besøgsordning. Lige nu er der 3, der gerne vil have besøg. Vi vil spørge rundt, om der er flere, vi skal 
besøge. Herefter vil de, der er interesserede i at tage på besøg, koordinere nærmere.  
 
3. Kodelås på døren. Der var et forslag og et ønske fra P. Gregers om en kodelås på døren, så flere kan låse 
sig ind i kirken. Gregers taler med de, der evt. kan lave dette, og så arbejdes der videre med idéen.  
 
4. Snerydning – fejemaskine købt. Maskinen afprøves og demonstreres på arbejdslørdag. Herefter finder 
vi ud af, hvordan vi får lavet en telefonliste over de, der kan og vil hjælpe. 
 
5. Forespørgsel fra skolen ang. ”banner”.  Skolen vil gerne være mere synlige, fx når der er indskrivning til 
det nye skoleår. De vil gerne have lov til at opsætte ”et banner”/et skilt, nede ved hækken. Det giver vi lov 
til. Det bliver også noget, vi kan bruge ved behov.  
 
6. Bookning af hallen. Skolen ønsker vi så tidligt som muligt giver datoer for, hvornår vi vil låne hallen, da 
de så vil ”låse” disse datoer i skolens kalender. Vi ved, det er til fastelavn og så den første søndag i 
december ifm. Nicolaus Festen.  
 
7. Menighedsrådet drøfter sidste møde i 2022/juleafslutning – vi afholder selv alle udgifter hertil og 
holder mødet privat. Vi inviterer som vanligt enkelte fra særlige, frivilligposter.  
 
8. Julemesse 24/12 – der bliver messe i Kolding kl. 15.00 og i Haderslev kl. 24.00. I Kolding vil Samara og 
Paulo stå for et lille børne/unge kor blandt de engelsk talende. De vil synge til eftermiddags messen.  
 
9. Arbejdslørdag – det afholder vi den 3. december fra kl. 09.00. Klargøringen til juletiden bliver den 22. 
december kl. 14.00 
 
10. Det brune Skapular.  Dragana vil forsøge at få P. Daniel Ebert til Kolding for at holde oplæg, messe mm. 
omkring det brune Skapular. Det forsøges lagt i fastetiden.  
 
11. GDPR (håndtering af persondata). Dragana orienterer om bispedømmets GDPR regler. Vi skal have 
lavet et link til vores hjemmeside. Derudover laver vi en evaluering på mødet i januar.  
 
12. Fonde. Helle oplyser, at hun har bedt om et log in til kommunens fonde.  
 
13. Lommekalender. Gregers bestiller til menighedsrådet. Liste i kirken så andre kan skrive sig på til køb.  
 
14. Vedligeholdelse af murværk. I første omgang kigger Ole Møller på det og tjekker muren ud mod 
sakristiet, ud mod vejen.  
 
15. Eventuelt. Møde i januar afvikles tirsdag den 17. januar  
 



 

Ekstraordinært møde den 20.12.2022  
 

1. Udpegning af nye medlem til skolebestyrelsen. Vi takker meget varmt Kirsten Hanberg for hendes tid i 
skolebestyrelsen og for det gode arbejde, hun har udført de år, hun var med. Som nyt medlem blev Botond 
Peter udpeget.  
2. Ny procedure for registrering af bilag i økonomisystemet. Fremover skal alle bilag scannes ind, og Roza 
ønsker hjælp til denne opgave. Henrik Henriksen tilbød at påtage sig denne opgave.   
 
 
 
 
 


