MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 11
Mødedato

Onsdag 5. december 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Afbud

P. Samuele Lando (SL), Preben Jensen (PJ), Kim Hoang (KH), Elsbieta
Barbara Potrykus (EBP) Mona Nasri (MN) Thuy Dinh (TD), Diana Naaman
(DN) P. Roberto (RO),
Joseph Lam (JL)

Referent

Thuy Dinh

Deltagere

Pkt. 1 :

Dagens evangelium (SL) & velkommen

Pkt. 2 : Opfølgning af sidste referat (nr. 10 af 1. november)
- ingen bemærkninger
Pkt. 3: Orientering fra præsterne
- Vi har fået tilskud fra Bonifacius til anskaffelse en ny bil til sognepræsten.
Skt. Pauls Kirke betaler 1/3 del.
- Meninstrantsudflugt søndag 7. januar 2018
- Valgstyrelsen for Menighedsrådsvalg marts 2018 er på plads: Øivind Kjærstad,
Henrik Joseph Suadican, Svenning Ravn Jensen – som udarbejder de praktiske
oplysninger omkring valget.
- Kursus for de nye menighedsråd: der er 2 datoer 21/4 Sct. Annæ Kirke Amager
og 22/4 Sankt Knuds Kirke Ringsted – nærmere info følges...
- Brugsretafstale mellem skolen og kirken er tilrettet, og sendes til Bispekontoret
for videre behandling.
- Mary, vores repræsentant i Pastoralråd berettet at Pastoralrådet var tilfreds med
vores svar på spørgsmålene om menighedens fremtid. Men at vi fortsat skal
opfordre menigheden til at betale/bidrage til kirkeskat.
Pkt. 4: Orientering/ Drift og vedligholdelse fra formand:
- Taget i kirken er utæt. Bispekontoret og Promana undersøger årsag til
utætheden.
- Gulvvarmstyring i kirken: styringsmodule er defekt. Der er hjemtaget tilbud på
udskiftning af styringsmodulen og 4 cirkulationspumper.
- Udendørsbelysninger er blevet efterset og repareret.
Pkt. 5: Menighedslokale:
- MR arbejder fortsat på en god og praktiske løsning... (KH) følger op
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Pkt.7: Orientering fra koordinatorerne:
- Rengøring: mangler fortsat medlemmer til grupper 5. Kan vi virkelig ikke få
denne gruppe op at køre?
Menighedsrådet møder kl. 14 den 29. december og tager tjansen 😊
- Kirkekaffe: kaffebrygger søges igen og igen – så skriv endelig på listen i
menighedslokalet eller tag fat i Diana Naaman ☺
Pkt. 8: Evt.
- Aktivitetskalender 2018 (SL & TD) mødes den 29. december for udarbejdelse.

Næste møde er planlagt til onsdag 3. januar 2018 kl. 18:30-21:00
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Referat godkendt
19. december 2017
Preben Jensen
Formand

Thuy Dinh
Referent

