MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Referat: MR-møde nr. 2 (2017)
Mødedato

Onsdag 1. februar 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

P. Samuele Lando (SL), Mien Dang (MD), Preben Jensen (PJ), Thuy Dinh
(TD), Diana Naaman (DN), Elsbieta Barbara Potrykus (EBP), Mona Nasri
(MN)

Gæster

Eva Vinther og Frede Skou

Afbud

P. Roberto Oliveiro (RO)

Referent

Thuy Dinh (TD)

Pkt. 1 & 2: dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)
Pkt. 3 Eva Vinther fra Pastoralrådet orienterer:


PR arbejder pt. med en del kursus fx. Kurser i økonomi for præster,
menighedsrådsformænd og regnskabsførere, kurser for menighedsråd, ledelseskurser
for præster, lektorkursus m.v.



Der arbejdes videre med idekataloget vedr. ledelse og motivation af frivillige.



Situation på Lolland Falster vedr. Lukning af Nakskov.
Mere om Pastoralrådet her:
https://www.katolsk.dk/bispedmmet/rdogkommissioner/pastoralraadet/
MD takkede Eva for beretninger og ønsker at vi fremadrettet bliver informeret om PRmøde en uge før, således evt. input fra menigheden og MR kan blive fremsat til mødet.

Pkt. 4 Frede Schou orienterer:


En grundig gennemgang af årsregnskab og budget som alle i MR tilsluttede med stor
enighed.

Pkt. 5 Opfølgning og Godkendelse af sidste referat (nr. 1 af 2. januar 2017)


Referat blev godkendt med en lille rettelse, at punktet fremadrettet hedder Opfølgning
og Godkendelse af sidste referat, idet MR arbejder med bagud godkendelse.
Referatet er nu offentligjørt på hjemmeside og opslagstavlet.

Pkt. 6 Liturgi & Katekese:


Det går godt med de forskellige kateketer i menigheden.

Pkt. 7 Drift & Vedligeholdelse:


Låse/nøgler: udskiftning af låser og udlevering af de nye nøgler til rette frivillige
medarbejdere er blevet gennemført.



Reparation af vinduet v/pulpituret: der er blevet tilbudt en løsning i form af et nyt
vindue som kan åbnes når der skal renses for sne & snavs. Det kommer til at koste ca.
DKK60.000,- inkl. moms. Tidshorisont: 5 uger at producere det nye vindue + 1 uge
for opsætning. Tømrerfirmaet bortskaffer affaldene mod et lille tillæg.
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Haveredskaber: de gamle redskaber trænger i den grad til at blive udskiftet for at
kunne udføre arbejdet bedst muligt. Redskaberne kan holdes til et par år endnu, men vi
kan småbegynde at spare op til dem. Det drejer sig om fx. græsstrimler, plæneklipper
som kan opsamle græsset.

Pkt. 8 Økonomi: (MD)



Økonomimøde blev afholdt 12. februar med godkendelse af årsregnskab.
Vi søger en ”back-up” regnskabsfører

Pkt. 9 Aktivitetskalender:


Fastelavnsfest for børnene: søndag den 26. februar
Rickardo sørger for indkøb af 2 fastelavnstønder, 6 fastelavnsris (2 kattedroninger og 2
kattekonger, samt 2 bedste udklædte)
Kim står for slikposer mens Thuy køber 2 gavekort ind fra BR til bedste udklædte



MR orienter – søndag 19. marts efter messen, om aktiviteter for perioden
AUG-DEC 2016, handlingsplan for 2017 samt KIRKESKAT!

Pkt. 10 Aktivitetsgrupper:


Rengøring: Gruppe 5 er fortsat ”løsgængere” – arbejder fortsat på at få denne gruppe
op at køre på lige fod med de andre grupper, alt imens må vi deler om tjansen sammen
med hvem der ellers kan/vil byde ind fra menigheden.



Kirkekaffe: der skal fortsat reklameres hver søndag om at skrive sig på listen. Der er
nu afsat 3 overskaber med lås i køkkenet til opbevaring af kaffe/te m.fl.

Pkt. 11 Menighedssal: (TD)
-

Bestemmelser for brug af menighedssalen er nu udfærdigt og offentliggjort på
hjemmeside under Udlån af menighedssalen og vil også blive hængt op på opslagstavlet
i menighedssalen.

Pkt. 12 Særlige sager og evt.:


Teresa Nguyen (DKUs Ungdomskonsulent) og Christoffer Bonde (DUK’s formand)
kommer til MR-møde den 15. marts og fortæller om DUKs ungdomsarbejde m.m.



Skt. Pauls Skole er blevet solgt - SL kontakter Toni om det fremadrettede samarbejde.



MR siger mange tak til alle vores sponsorer, især Albertslund Smørrebrød v/Lan
Nga Vu og Saigon Restaurant v/Loan & Tri som altid disker op når vi kalder 

Næste møde er planlagt til onsdag 15. marts 2017 kl. 18:30 – 21.00

_______________________________ oOo_______________________________
Referat godkendt
Onsdag den 15. marts 2017
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent

