MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 5 (2017)
Mødedato

Onsdag 3. maj 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
Barbara Potrykus (EBP)
Mona Nasri (MN)

Referent

Thuy Dinh (TD)

Deltagere

Pkt. 1 & 2: dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)
Pkt. 3 Gæste Frede Skou & regnskab:
- Opdateret/status af regnskab, samt opgørelse af Maria Monument år til dato.
- Økonomi omkring Maria Monument er nu afklaret: Projektkoordinator beder om
udlæg via P. Samuele (SL) og Frede overfører pengene.
- Fremadrettet skal Frede have en kopi af referat når der er blevet drøftet/aftalt
noget omkring økonomien.
- Der bekræftes, at Søren-Erik er back-up regnskabsfører ved ferie eller andet
akut fravær. AnNhi er menighedens nye revisor.
Pkt. 4 Orientering fra præsterne:
- Præsterne har haft HMN Gas eftersyn hvor der er konstateret fejl i udluftning for
skorsten fra gasfyret. Preben (PJ) tager sig af sagen.
- Reception ifm. 1. kommunion og firmelse. Kateketerne tager sig af
forberedelserne og indkøb heraf.
Pkt. 5 Drift & vedligeholdelse – orientering fra Preben (PJ):
- Reparation af det store hul v/parkeringsplads – materialer er indkøbt for ca.
6000 kr., og ville blive repareret hurtigst muligt
- Buskrydder er også indkøbt til knap 5000,- Der vil blive lukket for varmeanlæg medio maj, nu hvor foråret endelig har
meldt sin ankomst og der ikke længere er nattefrost.
- Reparation af vinduet op ved pulpituret er i gang: Det nye vindue er sat i – men
desværre var der skjulte fejl. Det drejer sig om rammen i toppen af vinduet som
ikke har været fuget den gang kirken blev bygget. Så det giver en lille ekstra
udførelse samt udgifter.
Pkt. 6 Økonomi:
- Økonomiudvalg: det har længe været et ønske at have sådan et udvalg.
Udvalgets primæropgave er, at ajourføre løbende økonomiske posteringer i
menigheden op mod budgetteret regnskab.
Udvalget består nu af: P. Samuele (SL), formand Mien (MD), næstformand
Preben (PJ), regnskabsfører Frede og back-up regnskabsfører Svend-Erik.
- P. Samuele (SL) indkalder nævnte personer til det første møde, hvor udvalget
aftaler nærmere om processer omkring økonomien.
Pkt. 7 Aktiviteter:
- Takkefest til kirketjenere – den nye invitation udarbejdes som en personlig
invitation, Thuy (TD) tager sig af opgaven.
- Den nye dato bliver lørdag 16. september 2017.
- Koordinatorerne for diverse arbejdsgrupper fremsender en opdateret liste over
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deres respektive medlemmer til Thuy (TD) senest 19. maj.
- Der drøftes i detalje for arrangementet ved næste MR-møde den 14. juni.
Pkt. 8 Aktivitetsgrupper – orientering fra koordinatorerne:
- Rengøring gruppe 3: Jeannet Andersen har meldt sig og står for dannelse af
den nye gruppe 3. Gruppe 5 er stadig uden medlemmer
(der er 5 rengøringsgrupper fordelt over hhv. uge 1- 4 og 5 i en mdr.)
- Preben (PJ) kontakter hurtigst muligt de opsagte medlemmer af gruppe 3 som
endnu ikke har afleveret relevante nøgler.
- Blomstergruppe: kun 3 medlemmer tilbage – der søges flere til gruppen.
Interesserede bedes henvise venligst til Maria Parkhøj.
Victoria fra menigheden fortalte P. Samuele (SL) at hun gerne ville med i
gruppen. P. Samuele (SL) kontakter Maria Parkhøj herom, og samtidig beder
Maria om at kontakte Preben vedr. nøgler til skabet med vaserne så de nye
medlemmer kan overtage dem.
- Vask af alterduge etc.: Henrietta og Gosia overtager Grazynas opgaver.
- Kor: SL sørger for en gave til Kasper for hans indsats og virker i Påske
forberedelse.
- Kirkekaffe: det går fint, men der er fortsat behov for frivillige bryggere.
Diana laver en tjekliste ”How2Do” til nye bryggere.
- Have og græsslåning: der er 5 i gruppen – der er stadig brug for flere.
Kontakt Preben Jensen (PJ) hvis det har interesse.
Pkt. 09 Særlige sager og evt.:
- Maria Monument – en ny indsamling noteres i en mindebog for bidrager yder
som gerne ville have deres donation noteret. (SL & TD) står for opgaven. Thuy
(TD) laver et udkast af mindebogen.
Joanna fik til opgaver at finde en statue af Maria til monumentet, og har fundet
frem til 3 forskellige eksemplarer. P. Samuele (SL) e-mail til MR med fotos af de
3 figurer for udvælgelsen. Det tager 2-3 uger at lave statuen og sender til DK.
- Støtte til Sankt Vincent Grupperne – den tager vi til næste MR-møde
- Intet forslag/emne til behandling ved Pastoralsrådsmøde 20-21. maj 2017.
- Toni fra Skt. Pauls Skole har kommet med et ønske om en fællesspisning.
MR foreslår onsdag 16. august efter 17:00
- DUK’s dag 18. juni – opfordrer de unge i menigheden til at deltage og udpeger
evt. en tovholder. Mien (MD) har haft fat i et par stykker og følger op med dem.
- Aktivitetskalender for 2. halvår SL & TD mødes 13. juni for planlægning.
- Spejderklubben ønsker at låne menighedssalen onsdag den 7. juni.
P. Samuele (SL) bekræfter til spejdeklubben med cc: til Le for opdatering af
kalender på hjemmesiden.
- Udlån af menighedssalen sker via hjemmeside: www.sktpaul.dk
Følg information under faneblad DET SKER I KIRKEN >>Udlån af
menighedssalen. Henvendelse til præsterne frabedes venligst.
Næste møde er planlagt til onsdag 14. juni kl. 18:30-21:00
------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
Onsdag 14. juni 2017
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent

