MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 1 år 2018
Mødedato

Onsdag 3. januar 2018 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), Thuy Dinh (TD), Diana Naaman (DN), P. Roberto
(RO), Joseph Lam (JL)
Mona Nasri (MN)

Referent

Thuy Dinh

Deltagere

Pkt. 1: Velkommen af formand med tak for et godt samarbejde i 2017.

Pkt. 2: Orientering fra præsterne:
- Sognepræst får en ny bil medio januar 2018
- Vi afventer fortsat en underskrevet Brugsretaftale mellem skolen
og kirken.
- Den 5. juni 2020 kan vores kirke fejre 25 års jubilæum.
- Præsterne indretter det lille møderum (ved siden af SPUlokalerne) som et MR-kontor for at aflaste brug af kirkekontoret.
Pkt. 3: Orientering fra formand
- Promana kommer og kigger på kirkens tag som er udtæt.
- Gulvvarmstyring i kirken bliver udskiftet medio januar 2018.
- De sidste reparationer af udendørsbelysningerne er kommet på
plads.
- Dørpumpen ved hovedindgangen er stået af igen. PJ har aftalt
med et låsefirma for udbedring fejlen og ellers udskifter pumpen.
- Teleslyngen fungerer ikke optimalt. Vi arbejder på en løsning...
Pkt. 4: Menighedsrådsvalg 18. marts 2018
- Søndag 7. januar orienterer valgstyrelsen procedurer m.m. omkring
menighedsrådsvalg.
Pkt. 5: Menighedssalen opfølgning
- Kim har meldt sig som ansvarlig for udlåning af salen ifm
kirkelige handlinger. Det ville dog først blive indført ultimo marts.
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Pkt. 6: Orientering fra koordinatorerne:
- Vedligeholdelse: der planlægges havearbejdsdag den 10. marts, så
sæt X i kalenderen allerede nu.
- Rengøring: vi planlægger ligeledes hovedrengøring lørdag 24. marts, så
sæt også X i kalenderen for denne dato.
- Kirkekaffe: Hold kirkekaffe kørende ved at skrive dig på listen som
kaffebygger. Du får dit udlæg dækket ved salget af kirkekaffen.
Pkt. 7: Evt.
- Aktiviteter i menigheden i 2018. Det taler vi om ved næste MRmøde i februar.

Næste møde er planlagt til onsdag 7. februar 2018 kl. 18:30-21:00

------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
10. januar 2018
Preben Jensen
Formand

Thuy Dinh
Referent

