REFERATET FOR MENIGHEDSRÅDSMØDE I SKT. PAULS KIRKE
Mødedato
Mødested
Deltagere

Mandag 24-08-2020 kl. 18:30 – 21:00
Menighedssalen
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. Der er blevet lavet et stort arbejde (male af forskellige lokaler, udskift af brudte
klinker, reoler over radiatorerne, fuger, silikon, udendørs belysning er ok igen; vi har fået
en ny ovn i køkkenet i menighedssal; vi har fået rigtige underskåle til blomsterkrukkerne
for at undgår at vandet løber på gulvet)
➢ B. Orienteringsmøde for 1.Kommun og Firmelsen i 2021 tirsdag 25/8 kl 19.30 og 18.30;
studieuge for præster 14.-18. sept. i Odense
➢ C. Roberto er bortrejst i 2 uger (3.-10. og 14.-17.) i september
Pkt. 2: Orientering fra Formanden
Drift & Vedligeholdelse
➢ A. Svenning + medhjælpere er i fuld gang med at male toiletter, gangene præsteboligens
vinduesrammer og kirkens vinduesrammer
➢ B. Teleslyngen er blevet tjekket, kan ikke skrues mere op.
➢ C. Vi undersøger muligheder for at erstatte frottehåndklæder med papirhåndklæder
➢ D. Vi fortsætter som det er nu.
➢ E. Der er 1.Kommunion undervisning hver søndag, dvs at der er en del mennesker til
søndagsmesse, så vi holder øje om vi skal holde 2 messe om søndagen (det vil så blive kl
9 med alle dem som har efternavn som starter med bogstav A-L og alle som er i
risikogruppe; kl 10 kommer alle der har efternavn som starter med en bogstav M-Å og
alle børne familier som har børn som skal til 1. Kommunion til September).
Pkt. 3: Skole og kirke ejerforening:
➢

A. Der bliver indkaldt til Ejerforeningsmøde i september, dato ikke fastlagt endnu.

Pkt. 4: Økonomi:
➢

A. På grund af restriktioner med at samle sig, sammenlægges fremlæggelse af 2019
regnskab med fremlæggelse af 2020 regnskab.

Pkt. 5: Aktivitetskalender:
➢
➢
➢
➢

A. Første kommunion bliver den 26.sept kl 10; kirkens 25 års jubilæum fejres søndag
den 11.okt med biskoppen;
C. Kirkeblad, vi er på stand by
D. Sangbøger skal efterses og repareres.
E. Vi glæder os til at vi snart kan starte op med kirkekaffe, men, vi skal vente og
holde øje med forholdsregler om 1m afstand, mundbind, handsker og håndsprit...

Pkt. 7: Aktivitetsgrupper:
➢
•

A. KÆK er startet igen tirsdag den 15. sept.
Rengøringsgruppe – gruppe 3 og 4 vil have det godt af at have nogle hjælpere

Næste møde er planlagt til tirsdag den 29. sept. 2020 - kl. 18:30 – 21.00
Vi skal overholde alle myndighedernes og Biskoppens foreskrifter angående Covid-19/corona
virus.

