MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 3
Mødedato

Tirsdag 27. februar 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) Mona Nasri (MN), Diana Naaman (DN) P. Roberto
(RO), Joseph Lam (JL)
Søren-Erik Manegold Svendsen (Økonom og skolerepræsentant),
Anna Hunger (skolerepræsentant), Mary Arulappu (skolerepræsentant).
Thuy Dinh (TD)

Referent

P. Samuele

Deltagere
Gæster

Pkt. 1:

Bøn & velkommen

Pkt. 2:

Orientering fra skolerepræsentanter (Søren-Erik Manegold Svendsen, Anna
Hunger og Mary Arulappu)
- Generelt er vi enige om at støtte samarbejdet mellem Kirken og Skolen, og
prøver at være mere synlige i hinandens tilværelse.
- Flere forslag kom på bordet og skolebestyrelsen vil blive informeret.
- Menighedsrådet ønsker at mødes med vores repræsentanter når deres
mandater er ved at afslutte.

Pkt. 3: Årsregnskabs v/vores Økonom, Søren-Erik Manegold Svendsen.
- Regnskabet blev revideret af Annhi, sognets revisor, og vil blive fremlagt
under et senere menighedsmøde.
Pkt. 4: Orientering fra formand:
- 27 træer blev beskåret eller fældet. Tak til alle de frivillige som var mødte op og
hjalp til.
- Kirkens murkrone er utæt pga. fejlkonstruktion fra begyndelsen. Reparationen
vil ske i to faser, og som allerede er sat i gang.
Bispekontoret dækker hele omkostningen. Der blev også udført fugtmåling for
at være sikke på at murværket ikke er beskadiget.
- Vi søger efter flere, der kan hjælpe med blomster i kirken.
Pkt. 5: Fastelavn:
- Festen gik godt og salen var fyldt op. Tak til alle der hjalp med at gøre dagen
rigtig festligt.
I forbindelse med festen, blev der konstateret, at ovnen ikke virker og derfor
vil MR undersøger om anskaffelse af en ny ovn til menighedens køkken.
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Pkt. 6: Mobilepay:
- MR vil gerne indføre MobilePay såfremt kollekten ikke bliver betalt under
messen, men før eller efter.
- Preben vil begynde at sætte den ny betalingsmåde i gang, og det gælder
betaling af kollekter, kirkekaffe og skattefradragets berettiges donationer.
Pkt. 7 Lyd anlæg:
- Preben kontakter firmaet North Star, som tilbød os en gratis demonstration, og
beder dem om at komme onsdag 11. april.
Pkt. 8 Eventuelt:
- Den 10. marts er der planlagt Havearbejde, og den 24. marts Hovedrengøring.
- Kim vil bestille og købe palmegrene til Palmesøndag (20 små og 4 store), samt
påskeæg og mad til Agape efter Påskevigilien.
- Kim har købt, som gaver til kirken, to (2) ekstra ministrantkjoler til vores mange
små ministranter. Mange tak til Kim for initiativet.
Pkt. 9 Afslutning:
- Det var vores sidste møde. Tak til alle medlemmer af nuværende MR for et godt
samarbejde.
Næste møde er IKKE planlagt pga. Menighedsrådsvalg den 18. marts 2018

------------------------------------------------- o0o --------------------------------------------------Referat godkendt
2. marts 2018
Preben Jensen
Formand

P. Samuele
Referent

