REFERATET FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. PAULS KIRKE

Dagsorden: MR-møde
Mødedato
Mødested
Deltagere

Onsdag 27-05-2020 kl. 18:30 – 21:00
SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke
P. Fabrizio Milazzo (FM), P. Roberto Oliviero (RO), Preben Jensen (PJ), Diana
Naaman (DN), Kim Ngoc Hoang (KH), Mona Nasri (MN), Elsbieta Barbara
Potrykus (EBP)

Afbud
Referent.

Fabrizio Milazzo (FM)

Pkt. 1: Orientering fra Præsterne.
➢ A. Kirken er åben igen; 1.kommunion vil foregår i september; 25 års kirkejubilæum
flyttes til anden dato (vi skal vinde en dato med biskoppen, måske i august..??);
firmelse vil blive holdt den 5. juni;
Pkt. 2: Orientering fra Formanden
Drift & Vedligeholdelse
➢
➢
➢
➢
➢

A. Svenning+medhjælpere er i fuld gang med at male menighedssalen, vi har fået
donation af en del maling og smør-brød.
B. Træerne ved parkeringspladsen og en del træ langs med den østlige gangsti bag
præsteboligen er blevet beskåret.
C. Dato for havedag og vindues pudsning udvendig på kirken skal fastsættes.
D. Det nye lydanlæg er installeret, ny type mikrofon til læsepulten er sat i gang;
teleslynge skal regulæres.
E. Præsteboligens vinduer skal males, vi må finde et tidspunkt til det.

Pkt. 3: Skole og kirke ejerforening:
➢

A. Skolebestyrelses medlemmer er Søren-Erik Manegold og Torben Møller, jeg prøver
om de kan komme til vores MR. Møde i juni da jeg/vi gerne vil hilse på Torben Møller

Pkt. 4: Økonomi:
➢

➢

A. Skt. Pauls kirke regnskab for 2019 er godkendt af revisor Svenning Ravn og
regnskabet er underskrevet af Regnskabsfører, Sognepræst, Menighedsrådsformand og
Revisor. Vi finder en dato hvor vi fremlægger regnskabet for menigheden.
B. Vi må fortsætte med at bede menighedens medlemmer om at huske at betale
kirkeskat og kollekt, da vi i den sidste tid har manglet betydelige bidrage fra Påske,
kirkekaffe og kollekter.

Pkt. 5: Aktivitetskalender:
➢ A. Firmelse 5. juni kl 11.
➢ B. En del sangbøger skal efterses og repareres.
Pkt. 7: Aktivitetsgrupper:
Hver enkelt ansvarlig for grupperne opdaterer listerne og medbringer til MR. Mødet.
•
•

Kirkekaffe – Aflyst ind til videre.
Rengøringsgruppe – gruppe 3 og 4 trænger til hjælpere

Næste møde er planlagt til tirsdag evt. den 22. juni. 2020 - kl. 18:30 – 21.00
Vi skal overholde alle myndighedernes og Biskopens foreskrifter angående Covid-19/corona
virus.

