Maribo Domsogns Menighedsråd
Referat fra møde i menighedsrådet
Tirsdag den 8. maj 2018 kl. 15.30 i Sognets Hus
Fraværende: Tommy Lindebjerg Nielsen og Per Møller
Eva Westerholt fra kommunen deltager
1

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendt

2

Efterretningssager
2.1

3

Nyt fra kirkelige myndigheder (se skrivebordet)

Nyt fra kirkeministeriet
3.1

4

Nyt fra Lolland-Falsters Stift/Menighedsrådsforeningen
4.1

5

Få styr på adgangene til Den Digitale Arbejdsplads
Folkekirkens mellemkirkelige Råd
Nyt fra domprovstiet

5.1
6

Beslutninger
6.1

a) Møde med projektleder Eva Westerholt
Det undersøges om den midterste pullert kan gøres elektronisk.
b) Opdatering af højtalersøjle ved prædikestol
Udsættes.
c) præstebolig, Refshalevej 28. Istandsættelse, indretning og tilknytning til
udvalg. Anne Reiter tiltræder.
Der pålægges et klikgulv ovenpå det eksisterende gulv i 3 værelser på 1.
sal.
El -installationerne efterses.
Der er frygt for op trængende fugt fra terræn i kælder, medfører behov
for i sætning af udluftning ved vinduerne. Der er behov for en radiator i
kælder.
Præsteboligen overgår til præstegårdsudvalget.
d) Konsulentrunde d. 18. juni 2018: – indeklima i Domkirken,
afskærmning til trappe i korets nordside, fuger i klinkerne, låge ved
domprovstegården og skimmelsvamp på trappeopgang i kapellet.
e) Indvielse af projektet omkring forpladsen til Domkirkens vestside
Der holdes en folkefest d. 30. maj med musik og taler i Domkirken fra kl.
16 og bagefter grillmad ved Sognets Hus. Menighedsrådet stiller en
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underskudsgaranti for grillarrangementet.
f) ”Tilbud” fra Domkirkegutterne om musik foran Domkirken
Der takkes nej tak til tilbuddet.
g) Samvirkende Menighedsplejer – ekstraordinært årsmøde
Ingen deltagelse
h) Udskiftning af ”klokkelemme”
Menighedsrådet godkender projektet under forudsætning af at der er
økonomisk dækning. Sikring af kniplen laves samtidig.
i) Bygningsrapport
Godkendt og sendes til provstiet.
j) Kvartalsrapport
Godkendt og fremsendes til provstiet.
7

Nyt fra udvalgene
7.1
7.2

Kirkegårdsudvalget
Der mangler yderlig belysning på vejen til den gamle mandskabsbygning
Præstegårdsudvalget

7.3

Udvalget vedrørende Sognets Hus

7.4

Børne- og ungdomsudvalg
Der er nye datoer for babysalmesang
Der er minicamp for minikonfirmander d. 2. – 3. juni
Musikudvalg

7.5
7.6

7.8

Kontaktudvalg
D. 14. juni er der sommerudflugt til bl.a. Gavnø slot
Sikkerhedsudvalg
1. hjælpskursus er gennemført
Kirkebladets redaktionsudvalg

7.9

Kontaktperson

7.10

Mødeudvalg

7.11

Hjemmeside

7.12

Menighedsplejen

7.13

Kirkeværge
Manglende rengøring i tårnet, i kapellet og den gamle kontorbygning.
Toiletterne samme sted skal være åbne ved større arrangementer.
3 orgelpiber er defekte og bliver repareret.
Fugtmåling er tilfredsstillende i kirken.
Formand
Spørgsmål om bryllupskirke for folk udefra afventer drøftelse på
præstekonventet d. 29. – 30. maj

7.7

7.14
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8

Evt.
Harry Potter festival i Maribo fredag d. 8. juni kl. 14 – 21 låner Sognets
Hus hele dagen.
Stoleekskursion til København d. 9 juni
Præsteindsættelse d. 10. juni med frokost i Bangs Have kl. 12 for
udvalgte.
Forespørgsel på tyske/engelske rundvisninger i Domkirken.
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