MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 7 (2017)
Mødedato

Onsdag 9. august 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Afbud

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

Referent

Thuy Dinh (TD)

Deltagere

Pkt. 1:

Dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)

Pkt. 2: Gæste Søren-Erik ny regnskabsfører & regnskab:
- MR fortalte kort Søren-Erik om de aktiviteter vi har i menigheden, og
udgifter/udlæg som vil blive lagt frem til ham for kontering/refundering.
Her i starten, ville Søren-Erik blive nødt til at tjekke med enten formanden eller
næstformand inden kontering indtil han er familiært med arbejdsgrupper
og deres udgifter.
- TD forsyner Søren-Erik med en liste over arbejdsgrupper til Søren-Erik hurtigst
muligt, dog senest ifm. offentliggørelse af dette mødereferat.
Pkt. 3:

Opfølgning fra sidste referat (nr. 6 af 14. juni)
– intet at bemærke.

Pkt. 4 Orientering fra præsterne:
- Vi har en ny kateket til 1. kommunions undervisning: Anna Nguyen, så teamet
er nu oppe på 5 undervisere
Pkt. 5 Drift & vedligeholdelse – orientering fra Preben (PJ):
- Inspektion af de punkterede vinduer i præsteboligen vil blive foretaget efter
sommerferien.
- På grund af regn i juli mdr. ville reparation af tag/vindue v/pulpituret først
udføres mandag den 14. august – igen hvis vejret tillader.
- Der har også været vandskade i våbenhuset – vi kontakter entreprenøren som
udskiftede taget i sin tid for evt. garanti reparation.
- ifm. skybruddet lørdag 29. juli var der også vand i kælderen. Vandpumpen
virker ikke, MD & PJ tjekker pumpen.
- Alle tagrende nedløbsrør er for små i dimension til at klare den mængde vand
som ved et skybrud. Vi ser på, om vi evt. kan få bispekontoret til at dække
udgifter ved udskiftning af rørene til en større dimension.
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Pkt. 6 Aktiviteter:
- Takkefest: Saigon Restaurant & Nha Trang Restaurant vil gerne bidrage med
mad. MR takker på forhånd for initiativet. MR sørger for drikkevarer og dessert
denne dag.
- Indvilgelse af Maria Monument 20/8:
- SL sender invitation til Jacob Messerschmidt for at indbyde alle sogne til
begivenheden.
Biskoppen kan desværre ikke deltage, SL kontakter derfor generalvikar Niels
Engelbrecht om han evt. er ledig og kan deltage.
- TD laver en donationsbog til Maria Monument.
- Reception: TD sørger for indkøbet.
- Hvis nogen fra menigheden kan bage en kage eller to, så meld endelig til
menighedsrådet.
- MR møder fredag 18/8 fra kl. 16:00 for borddækning etc.
Pkt. 7

Ny repræsentant til skolebestyrelse
- Mary Arulapus repræsentantskab/mandat udløber oktober 2017. MD spørger
Mary om hun vil fortsætte, ellers skal der udpege en ny.
- Kursus for kateketer lørdag 19/8 & lektor lørdag 23/9 - SL undersøger om
nogen har lyst til at deltage og melde tilbage til MR
- DUK’s national kateketdag den 16. september (se opslagstavlet) eller på
hjemmeside: https://duk.dk/?arrangementer=national-kateket-dag
- Ny vedtægter for pastoralråd (se evt. hjemmeside)
https://www.katolsk.dk/bispedmmet/rdogkommissioner/pastoralraadet/
- Afregning af kirkeskat for 2. kvartal 2017 (se bilag)

Pkt. 8

Evt.
- Blomstergruppe: Mona Nasri er tilmeldt gruppen og Maria Parkhøj er orienteret.

Næste møde er planlagt til onsdag 6. september kl. 18:30-21:00
------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
17. august 2017
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent

