REFERATET FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. PAULS KIRKE

Dagsorden: MR-møde
Mødedato
Mødested
Deltagere

Onsdag 22-06-2020 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. Firmelsen gik meget godt; dato for 1. Kommunion vil blive 26. sept kl 10; kun
en messe kl 10 fra 5. juli og frem ad.
➢ B. vi har skiftet belysning i kappellet
➢ C. p. Fabrizio er væk i næste uge
➢ D. Teleslyngen er blevet repareret
Pkt. 2: Orientering fra Formanden
Drift & Vedligeholdelse
➢
➢
➢
➢
➢

A. Svenning+ medhjælpere er i fuld gang med at male (menighedssalen og kapellet
er færdig malet…).
B. Træer er beskåret, mangler kun at fjerne afskåret træ.
C. Teleslyngen er blevet repareret.
D. Præsteboligens vinduer skal males, vi vil finde en løsning.
E. Skoleelev har været uheldig at ødelægge en rude i kirken, skolen ved det og vil
betale for udskiftningen.

Pkt. 3: Skole og kirke ejerforening:
➢

A. Skolebestyrelses medlemmer er Søren-Erik Manegold og Torben Møller; mødet
med dem udsættes til senere tidspunkt.

Pkt. 4: Økonomi:
➢

A. Vi arbejder på at få nogle tal fordi vi i de sidste måneder på grund af lukning har
oplevet en ualmindelig speciel situation.

Pkt. 5: Aktivitetskalender:
➢
➢
➢

A. Have dag med hækklipning bliver lørdag den 11. juli kl 8.30
B. Vi skal have en dato fra biskoppen for at fejre Kirkes 25 års jubilæum,
C. Sangbøger efterses og repareres.

Pkt. 7: Aktivitetsgrupper:
Hver enkelt ansvarlig for grupperne opdaterer listerne og medbringer til MR. Mødet.
•
•

Kirkekaffe – Vi ser lige hvad myndighederne meddeler af hensyn til Corona situation.
Rengøringsgruppe – gruppe 3 og 4 vil have det godt af at have nogle hjælpere

Næste møde er planlagt til mandag den 24. august. 2020 - kl. 18:30 – 21.00
Vi skal overholde alle myndighedernes og Biskoppens foreskrifter angående Covid-19/corona
virus.

