MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Referat: MR-møde nr. 5
Mødedato

Søndag 6. november 2016 kl. 13:00 – 15:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke
P. Samuele Lando (SL), P. Roberto Oliveiro (RO), Mien Dang (MD),
Preben Jensen (PJ), Thuy Dinh (TD), Kim Ngoc Hoang (KH), Diana
Naaman (DN), Elsbieta Barbara Potrykus (EBP)

Deltagere
Afbud

Mona Nasri (MN)

Referent

Thuy Dinh

Pkt. 1 & 2 : dagens evangelium & velkommen af formand
Pkt. 3 godkendelse af sidste mødereferat (nr. 4 af 2. oktober 2016)


Referat nr. 4 er godkendt og offentliggjort på hjemmeside og opslagstavlet.

Pkt. 4 Liturgi & Katekese:






Søndagsmesse til tid: Menighedsrådet er klar over at det vigtigt at begynde Messen til
tiden. Vi andre fra menigheden skal også respektere messetiden som er kl. 10:00 og
venter med henvendelse til efter messen.
Messe med pave Frans: det gik rigtigt godt med fælleskørsel af 3 sogne (Køge,
Roskilde og Tåstrup) En fantastisk god oplevelse, trods vind og vejr. Der var en
stemning af respekt og hengivenhed overalt på stadion.
Møde med skolebestyrelse – SL havde et godt møde hvor evt. misforståelse/opfattelse
blev afklaret. Stor enighed om at styrker og forbedrer kommunikation og samarbejdet
mellem skolen og kirken. Kommunikation skal fremadrettet være via MR-formand.

Pkt. 5: Drift & Vedligeholdelse:


A. Opfølgning af igangværende opgaver:
a) Snerydning – Skolen har en stående aftale – MD & PJ beder om en skriftlig bekræftelse
b) Lås og nøgler – MD, RO, PJ holder et beslutningsmøde om låsesystemet og bestilling
heraf.
c) Reparation af indkørsel – er foretaget, men mangler endelig godkendelse for
udførslen.
d) Reparation af vinduet v/pulpituret – MD & PJ følger op på det tilbud der er afgivet.
e) Sikringsskab/brandsikret skab – PJ har indhentet et tilbud på et brandsikret skab
som er brandsikret i 2 timer. Pris ca. 13.000,- inkl. montering. Det ville blive udført
ultimo november. Det lille pengeskab bruges til kontrabøgerne.
f) Brandsyn – er udført. Nødbelysning er repareret.
g) Dørpumpe (hoveddør) – MD & PJ følger op på leverandørerne.
h) Rudeskade (undervisningsrum) – er udskiftet.
i) Parkering i gården – KH sætter gang i udførelse af 2 rullende blomsterkasser + kæde
til spærring af indkørsel i gården som sættes ud lige før søndagsmesse.
Vi skal appellere til menigheden om at respektere dette tiltag, som er meget vigtigt
og nødvendigt af hensyn til evt. udrykning ved brand og ambulance.

Pkt. 6: Økonomi:


Grunden ferie o.a. fravær, ville mødet med Søren-Erik og Frede Skou først finde sted i løbet
af november måned. MD indkalder.

Pkt. 7: Aktivitetskalender:


1. halvår 2017 er nu opdateret med MR-møderækker for 2017, som igen bliver første
onsdag i måned 18:30-20:30
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Pkt. 8: Menighedssal & udlejning:


Udformning af lejeaftale & betingelse er godt i gang. Forventer færdig medio/ultimo
november.

Pkt. 9: Aktivitetsgrupper:


Kirkekaffe - det går fint. Husk dog at skrive/opdatere ”lagerlisten” som hænger på
indeside af skabet hvor kaffe m.m. opbevares. Der er blevet brugt en hel del kaffe på den
seneste tid, lidt for meget ift. antal bruger hver søndag.



Blomstergruppe – Maria Parkhøj har fået nyt mobil nr. – listen opdateres



Rengøringsgruppe – gruppe 4 & 5 er stadig ikke helt selv kørende. Henrik (grp. 4) har
haft problemer med at få fat i de 2 ny medlemmer Olga & Delphine. MR beder
rengøringskoordinator (EBP) om at kontakte dem på Henriks vegne.
Den gamle vaskemaskine i rengøringsdepotet skal smides ud. RO tager sig af denne
opgave.



Mariagrotte – gruppen består nu af Minh, Huy, An og Johanne. Tegning & specifikationer
er udarbejdet. Gruppen skal nu mødes for at drøfte økonomi herom.

Pkt. 10: Eventuelt:
a) Aktivitet i julemåneden – gratis æbleskiver & glögg ifm. Luciaoptog & Skt. Nikolaus
søndag 11. december
b) Katolsk lommebog – listen er hængt op på opslagstavlet til fælles bestilling.
c) Status på tjenestebiler – RO oplyser Bispedømmet.
d) Folder om seksuelt overgreb – MD bestiller 20 stk. fra Bispedømmet.
e) Troslærekongregation om ligbrænding – udskrift herom til ophængning på
opslagstavlet.
Næste møde er planlagt til Søndag 4. december 2016 kl. 12:00 – 14.30
------------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat godkendt
Søndag den 4. december 2016
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent/Sekretær
.

