DAGSORDEN FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Dagsorden: MR-møde
Mødedato
Mødested
Deltagere

Tirsdag 22. oktober 2019 kl. 18:30 – 21:00
SPU-mødelokale i Skt. Pauls Kirke
P. Fabrizio Milazzo (FM), P. Roberto Oliveiro (RO), Preben Jensen (PJ),
Diana Naaman (DN), Kim Ngoc Hoang (KH), Mona Nasri (MN), Elsbieta
Barbara Potrykus (EBP)

Afbud

Nora Jakobsen

Referent.

Fabrizio Milazzo, (FM)

Pkt. 1: Orientering fra Præsterne.
➢ A. Der er 19 firmander i år
➢ B. hilsener fra Assumption søstre, Dorte Helmer blev den 5. oktober novice i Paris
➢ C. 1.-3. november holdes der Firmander weekend på Åsebakken
Pkt. 2: Orientering fra Formanden
Drift & Vedligeholdelse
➢

➢

➢

➢

A. Vi søger stadigvæk frivillige til at udskifte hegnsstolper, se opslaget på
opslagstavlen. Mænd og kvinder, unge og ældre alle kan deltage ingen
forkundskaber er nødvendig, instruktion vil blive givet på arbejdspladsen.
B. Finde dato til havedag hvor vi fjerner nedfaldne blade og rydder ukrudt rundt om
kirken. Mænd og kvinder, unge og ældre alle kan deltage ingen forkundskaber er
nødvendig, instruktion vil blive givet på arbejdspladsen.
C. Vi har et stål kors som bare ligger uden at blive brugt, lad os sammen se på det
og finde en fornuftig måde at bruge det på, det er lidt ærgerligt at det bare ligger i
skrotbunken.
D. Reservedele til plæneklipper er bestilt, vi håber at få dem snart.

Pkt. 3: Skolebestyrelsen:
➢

A. P. Fabrizio og Preben Jensen indtræder i Ejerforeningsbestyrelsen for Skt. Pauls
skole og Skt. Pauls kirke. Indkaldelse til konstituering af Ejerforeningsbestyrelsen
kommer snart.

Pkt. 4: Økonomi:
➢
➢

A. Indsamlingen til Lyd anlægget fortsætter.
B. Vi skal finde en revisor til kirkens regnskab.

Pkt. 5: Aktivitetskalender:
➢
➢
➢

A. 3.november efter messen har vi udflugt i kirkegården; 24.november efter
messen bage-kunst; 8. dec. holder vi Skt. Nikolaus; den 15/12 Lucia optog.
B. 1. søndag i Advent falder de 1. december.
C. Fint fremmøde til Svennings Lourds foredrag 19 i alt.

Pkt. 7: Aktivitetsgrupper:
• Kirkekaffe – Der mangler menigheds medlemmer til at tilmelde sig kirkekaffe ordningen
i 2019
• Rengøringsgruppe – Der mangler deltagere til rengørings gruppe 4.
Næste møde er planlagt til tirsdag den 19. November 2019

- kl. 18:30 – 21.00

