MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

MR-møde nr. 8 (2017)
Mødedato

Onsdag 6. september 2017 kl. 18:30 – 21:00

Mødested

SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

P. Samuele Lando (SL), P. Roberto (R), Thuy Dinh (TD), Kim Hoang (KH)
Diana Naaman (DN), Elsbieta Barbara Potrykus (EBP)

Afbud

Mien Dang (MD), Preben Jensen (PJ), Mona Nasri (MN)

Referent

Thuy Dinh (TD)

Pkt. 1 & 2: Dagens evangelium (SL) & velkommen
Pkt. 3: Opfølgning af sidste referat (nr. 7 af 9. august)
-

Ingen bemærkninger

Pkt. 4 Orientering fra præsterne:
- Der er 17 børn til 1. kommunion og 4 firmander
- SL er bortrejst 17/9 – 22/9
Pkt. 5 Drift & vedligeholdelse – orientering fra Preben (PJ):
På grund af forretningsrejse har Preben sendt e-mail med nedenstående info:
- Tagreparationen v/pulpituret er i fuld gang og forventet færdigudført i uge
36/37
- Tømren vil se på det utætte tag ved våbenhuset og give et tilbud på hvad
reparationen ville koste
Pkt. 6 Økonomi:
- Søren-Erik afventer stadig fuldmagt fra banken.
- Maria Monument: grunden Prebens fravær må vi vente til næste møde for
detaljerne omkring økonomien, men umiddelbart ser det godt ud.
- Kim (KH) taler med Preben omkring det overskydende jord der er lagt på
skrænterne.
Pkt. 7 Aktiviteter:
-

Feedback indvielse af Maria Monument 20/8 – det gik godt med receptionen.
Vi fik indsamlet 3.270kr + 20€ denne dag. Mange tak for bidragerne.

-

Katolsk orientering vil gerne skrive en artikel om Maria Monument, det drøftes
til næste MR-møde.

-

Takkefest 16/9 der er omkring 60 tilmeldinger.

-

Høstfest er planlagt til den 1. oktober – nærmere info følges…
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Pkt. 8

Aktivitetsgrupper
- Rengøring: grupper 5 er stadig ubemandet  indtil vi har hjælpere til denne
gruppe, må menighedsråd tage sig af tjansen.
Det bliver lørdag den 30/9 kl. 09:00 vi tager imod ekstra hjælpere med
åbne arme.
- Kirkekaffe: det går fint, men vi har stadig brug for kaffebryggere. Menigheden
opfordres til at skrive sig på listen så vi fortsat kan hygge os over en kop kaffe
eller to efter messerne.
- Blomsterpiger: Maria Parkhøj har lavet en ny turnusliste som løber frem til
udgangen af 2017. Det er fortsat kun blomster til kirken, og dækker således
ikke til evt. pynt på Maria Monument.

Pkt. 9

Særlige sager og evt.
- Lån af menighedssal: pga manglende rengøring og misligholdelser af salen, ser
MR nødt sager til at stoppe for udlåning af salen ifm. dåb, vielser o. lign.
(se billederne af misligholdelse på opslagstavlerne)
- Eksisterende opvaskemaskine vasker dårligt, idet den ikke kan klare vandets
hårdhed i Tåstrup som er meget hårdt.
Tilstedeværende MR-medlemmer er enige om anskaffelse af en ny
opvaskemaskine. Dog ventes med endelig beslutning til MR er fuldtallige igen –
alt i mens holdes der øje med tilbud o. lign.

Næste møde er planlagt til onsdag 4. oktober kl. 18:30-21:00
------------------------------------------------ o0o ---------------------------------------------------Referat godkendt
13. september 2017
P. Samuele
(under fraværelse af
både formand og næstformand)

Thuy Dinh
Referent

