MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Møde nr. 2

Mødedato

Onsdag den 10. august kl. 18:30 - 20:30

Mødested

S.P.U lokale i Skt. Pauls kirke

Deltagere

P. Samuele Lando, P. Roberto Oliveiro, Mien Dang, Preben Jensen, Thuy
Dinh, Mona Nasri, Diana Naaman, Elsbieta Barbara Potrykus

Afbud

Kim Ngoc Hoang

Referent

Thuy Dinh

Pkt. 1: Velkommen af formand: Referat af sidste møde var godkendt og intet
anmærkninger siden.
Pkt. 2: Orientering fra P. Samuele:
-

Generelt god stemning i kirken
Ser gerne mere samarbejde mellem Skt. Pauls skole og kirken
Indbyd skoleleder til et af vores møderækker
Vi har 4 kateketer til 1. kommunion (Henrik, Roberto, Uyen og Theresa)
Problemer med vand i kælderen er så godt som løst
P. Samuele og P. Roberto retræte 13/10 – 15/10
P. Samuele valfarter til Rom fra søndag aften 16/10 - 20/10 med en gruppe fra
Fyn
- P. Samuele holder ferie fra 22/9 til og med 29/9
Pkt.3. Orientering fra formand:
- Foreløbig 25 har meldt sig til frivillige arbejder. Next step, sammenligner med
de eksisterende lister over frivillige, og arbejder os frem til at danne evt. nye
grupper.
- Gruppen for Mariagrotte består nu af: P. Samuele, Anders Keller,
Mien, Minh + 3 andre.
- Aktivitetskalender – groft skitseret. Skal efterses og korrigeres...
- Økonomi – har haft møder med Frede
- Havde et godt møde med skolleder af Skt. Pauls skole (Tony Rossi Lundby) som
meget gerne vil informere om skolen ved et af vores møderækker eller bedst
efter en søndagsmesse.
- Vejbelægning fra skolen til kirken er i meget dårlig stand. Den vil blive forbedret
uden den helt stor omkostning for begge parter.
- Der er blevet afholdt Pastoralrådsmøde, hvorfor Eva gerne ville blive inviteret til
næste menighedsrådsmøde for at fortælle os herom.
- Efterspørger en fællesmail/kirkens email adr. som knyttet til hjemmesiden.
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- Drift & vedligeholdelse: nye drænpumper er blevet udskiftet og en ny alarm til
pumpen er installeret til en samlet pris på kr. 9.408,20 + moms.
- Jan Rønne har informeret Mien, at han ønsker en afløser for hans tekniske
opgaver i kirken. Preben har sagt ja til opgaverne. Mien kontakter Jan og
arrangerer rundvisning til Preben en søndag efter messen.
- Undervisning af 1. kommunion – se orientering fra P. Samuele.
- Undervisning af Firmelse: P. Samuele, Huy og Kim
Pkt. 4 Vedtægt for menighedsråd:
- Kap. 4 og 5 blev gennemgået, og alle er indforstået med de opgaver og
funktioner som påhviler rådet. Kort og godt, vi repræsenterer og arbejder for
menigheden.
Pkt. 5 Korrespondance:
- Kim´s mail er et godt eksempel på hvordan kommunikation/korrespondancer
bør håndteres i rådet.
- Eksterne aktiviteter/korrespondancer kan behandles/håndteres direkte udenom
rådet. Formanden skal blot sørge for at cc. P. Samuele, næstformand Preben,
samt sekretær Thuy.
- Ellers skal de øvrige interne aktiviteter/korrespondancer altid vendes i rådet
inden offentliggørelse.
- Meddelser i kirken deles pt. af Preben og Thuy. Skal dog lige afstemmes med P.
Samuele helst dagen før, ellers senest 15 min. før messen.
Pkt. 6 Organisation- relation mellem menighedsråd og menigheden:
- Vi har mange aktiviteter og arbejdesgrupper i menigheden. Samarbejdet skal
styrkes, derfor får hver enkelt medlemmer af rådet en til flere grupper, hvor
denne fungerer som faciliator og sørger for grupperne fungerer bedst muligt.
Pkt. 7 Aktivitetskalender 2016:
- P. Samuele og Thuy møder onsdag 24/8 og færdiggøre kalenderen.
Pkt. 8 Budget & Økonomi:
- Der var behov for forståelse af regnskabet. Frede inviteres derfor til et kort
møde fx. efter en søndagsmesse. Mien kontakter Frede med 2 mulige datoer:
søndag 11/9 eller søndag 2/10 fra 12:00-14:00
- Økonomiudvalg: P. Samuele, formand Mien, regnskabsfører Frede, og revisor
Søren-Erik skal afholde et møde for gennemgang/godkendelse af regnskab for
2016.
Pkt. 9 Undervisning:
- 1. kommunion og firmelse er under forberedelse
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- Der blev spurgt til mellemgruppe undervisning. Ja, der har været, men det
fungerede ikke pga. få eller slet ingen fremmødt! Vi kan forsøge igen hvis der
virkelig er behov for det... Ellers er der Bibelmøde for de unge hver 2. søndag i
mdr. 15:30 – 19:00
Pkt. 10 Mariagrotte:
- Der er pt. kun 1 tegning af grotten (designet af Ole Harreskov) men ingen
teknisk specifikationer til fremførelse. Gruppen skal hurtigst muligt samles til et
møde, hvor der skal drøftes om behov for evt. en ny tegning/design samt
planlægning og overslag.
- Klokketårn: vi skal invitere statsingeniør som har tegnet tårnet til et møde for at
fortælle os om de udfordringer der har været undervejs for projektet. Der skal
så dannes en arbejdesgruppe for projektet.
Pkt. 11 Drift og vedligeholdelse af udvendige og indvendige ejendom (D&V):
- Preben er udpeget som koordinator og inviterer en D&Vs gruppe til et møde
lørdag den 20-8-2016 (i skrivende stund, er mødet vist nok afholdt?)
Pkt. 12 Evt.:
- Kor: Casper skal have ansvar for koret. Det ville være dejligt hvis vi havde en
pianist/guitarist el.lign., som kan træde til når Casper er forhindret. P. Samuele
skal have besked om Caspers fravær i god tid hvis P. Samuele skal øve med
koret.
- Kirkekaffesliste – Dianna overtager opgaven og taler med Emmely herom.
Kirkekaffe behøves nødvendigvis ikke at køre med overskud, men nok til at
dække mindst udlæg for brød/smør til den som står for turnussen. Derfor skal
der være prisliste og opfordrer folk til at betale/bidrage.
- Thuy står for indkøb af kaffe/te/juice etc.
- Grazyna stopper for indkøb af rengøringsartikler/toiletpapir – Mona overtager
tjansen.
- P. Samuele står for indkøb af kontorartikler, frimærker, affaldsposer samt
Marialys
- Menighedsrådet vil gerne danne overblik over hvor mange nøgler vi har/ikke har
af både originale og kopier. Preben står for omregistrering af nøglerne og
undersøger/indhenter tilbud omkring omkodning af låserne.
- Dianna indhenter et par tilbud for internet og telefoni
- Katoliks lommerbøger: bispedømmet informerer om disse i løbet af november.
- Høstfest 18/9 – Thuy laver en lille plakat evt. A3 størrelse skal reklameres for
dette arrangement med fællespisning, auktion af de frembragte og velsignede
”høst” samt underholdning i form af fællessang o.a. Preben finder nogle
”høstsange”. Vi skal også spørge Kim og Minh om de igen ville stå for auktionen,
og også spørger Khánh om han vil akkompanere med sin guitar til fællessangene.
Næste møde: onsdag den 7. september 2016 kl. 18:30-20:30

