MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 6 (2017)
Mødedato

Onsdag 14. juni 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 & 2: dagens evangelium (SL) & velkommen af formand (MD)
Pkt. 3 Godkendelse af referat nr. 5 af 3. maj:
- Der var få rettelser/justeringer og referatet blev godkendt.
fremadrettet: for at overholde/afslutte mødet kl. 21:00, bliver punkter/emner
som ikke nås behandlet overført til næste dagsorden.
Pkt. 4 Orientering fra præsterne:
- Pinsefrokost med biskoppen gik fint.
- Husk ”To-do-list” ifm. reception af både 1. kommunion & firmelsen, ellers gik
det rigtigt godt med begge receptioner ved årets 1. kommunion & firmelsen.
- Maria Monument – projektet kører godt og følger arbejdsplanen. SL arbejder
fortsat på bestilling af Jomfru Maria statue på 1m60
Pkt. 5 Drift & vedligeholdelse – orientering fra Preben (PJ):
- PJ har rykket og afventer svar fra Tryg vedr. taget v/pulpituret – Inddækning
ved taget og skorsten ved præsteboligen bliver ordnet af samme VVS installatør
- Flere vinduer i præsteboligen er punkterede – vi undersøger...
- Pianoet som står i menighedssalen er blevet efterset/repareret.
- Havearbejdsdag arrangeres og annonceres snart muligt
Pkt. 6 Økonomi:
- Regnskabsfører Frede Skou ønsker ikke at fortsætte efter 1. juli 2017.
Økonomiudvalget finder en dato sammen med Frede med henblik på
overdragelse af hans opgaver til den nye regnskabsfører.
Pkt. 7. Aktiviteter:
- Takkefest den 16. september - invitation udsendes/uddeles søndag 18 & 25/6.
Pkt. 8 Aktivitetsgrupper – orientering fra koordinatorerne:
- Kirkekaffe – det går fint men vi har fortsat brug for kaffebrygger.
- Blomsterpiger – de nye medlemmer bedes venligst henvende sig til PJ for
udlevering af nøglerne.
- Rengøring: gruppe 5 = uge 5 er stadig uden medlemmer. Hjælp søges!
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Pkt. 09 Særlige sager og evt.:
- SL kontakter bispekontoret omkring en ny repræsentant for Skt. Pauls
menighed i Pastoralrådet.
- SL tager sig af KÆK
- PJ sørger for at få nøglerne tilbage fra medlemmer som ikke længere er med i
nogen grupper eller i menigheden.
- Processer for udlåning af menighedssalen: TD holder et lille møde med Le
Nguyen herom
- Aktivitetskalender for 2.halvår 2017 er lavet og bliver opdateret løbende.
SL & TD møder den 22/8 og færdiggøre kalenderen.
Grunden sommerferie er næste møde planlagt til 9. august 18:30-21:00
------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
Onsdag 9. august 2017
Mien Dang
Formand

Thuy Dinh
Referent

