MØDEREFERAT FOR MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Møde nr. 3

Mødedato

Onsdag den 7. september kl. 18:30 - 20:30

Mødested

S.P.U lokale i Skt. Pauls kirke

Deltagere

P. Samuele Lando, , Mien Dang, Preben Jensen, Thuy Dinh, Diana
Naaman, Elsbieta Barbara Potrykus, Kim Ngoc Hoang

Afbud

P. Roberto Oliveiro, Mona Nasri

Referent

Thuy Dinh

Pkt. 1 & 2 : Velkommen af formand: besøg af Eva Vinther, næstformand i Pastoralrådet
som også repræsenterer Skt. Pauls menighed i Tåstrup.
Pkt. 3: Orientering fra Eva Vinther:
-

Hvad Pastoralrådet er og står for: Pastoralrådet er et repræsentativt organ for
katolikkerne i Danmark, Færøerne og Grønland. Rådet har rådgivende status.
Det er valgt af og blandt alle katolikker (præster, søstre og lægfolk) i
bispedømmet over 16 år og sidder i en fireårig periode. Pastoralrådet vælger
for en toårig periode formand, næstformand og forretningsudvalg.
Forretningsudvalget mødes med biskoppen ca. en gang hver måned for at
drøfte sager af pastoral art.

-

Mere om Pastoralrådet på www.katolsk.dk
Formanden takkede Eva for beretningen, og MR-mødet fortsat uden Eva.

Pkt. 4: Bemærkning til referat nr. 2: intet at bemærke.
Pkt. 5: Orientering fra formand: Drift og økonomi uddybes under pkt. 7
Pkt. 6: Orientering fra P. Samuele:
-

Vi er godt i gang med mange ting.
Undervisningerne er også kommet godt i gang med 23 firmander og 16
kommunikanter.
Positivt overrasket over den engagement og lyst til at vide/lære mere fra
firmanderne. Det tegner godt 
Udlæg for Marialys og andre kontorartikler.
Udpegning af 2 skolerepræsentanter.
P. Samuele er på retræte mandag aften 12/9 til og med 16/9 ved middag
tiden. Kim & Barbara sørger for åbner/lukker kirken i perioden.

Pkt.7. Drift & Økonomi:
-

Økonomi: infomøde søndag 11/9 kl. 12:00
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-

Bygningsvedligeholdelse: Preben og Jan har gået kirken igennem.
Nødbelysning virker ikke optimalt – det kunne evt. skyldes batterier? Det skal
tjekkes/efterses
- Snerydning/saltning: iflg. Jan, skulle der gerne være en aftale med en
virksomhed som varetager denne opgave. Preben følger op med Frede og
tjekker op på sidste betalte faktura og derved leverandøren.
-

Tilbud fra låsesmed: Preben har fået indhentet 5 tilbud, og løsningen bliver
nye mekaniske systemer. Preben vil få ansvar for udlevering/opdatering
af nøglerne så snart aftalen er kommet på plads med en låsesmed.

-

Vandskaden (Vinduet ved trappen til pulpituret) det er endelig blevet
godkendt. Skt. Pauls Kirke betaler selv ca. 20.000kr., resten betaler
Bispedømmet, og arbejdet skal udføres inden vinteren. Mien Dang følger op
på processen.

-

Menighedssal: Thuy udarbejder et nyt reglesæt for lån af menighedssalen til
godkendelse ved næste MR-møde.

-

Akivitetskalender: En lille tilføjelse til kalender 2. halvår 2016 og den kan
publiceres. - 1. halvår 2017 arbejdes/efterses.

-

Høstfest 18/9 opgaver:

Thuy udarbejder et program for dagen, samt kontakter Kasper omkring
fællessange. Indkøber af drikkevarer og registrering af auktion.
Kim kontakter Uyen og katekesegruppen om leg/underholdning for børnene, og
står for auktionen sammen med Minh.
Dianna, Barbara og Mona for salg af drikkevarerne med mindre vi kan få hjælp
fra andre i menigheden. Dianna, Kim og Thuy pynter salen lørdag den 17/9.

Pkt. 8 Eventuelt:
-

-

Palle Vinther ønsker en afløser som repræsentant for Caritas. Barbara
ville høre polske gruppe ad, om der skulle være interesser blandt dem.
Rengøringsgruppe 4 har fået 2 nye hjæpere: Olga og Delphine fra
afrikanske gruppe. Henrik fra gruppe 4 er informeret og han er glad, meget
glad, så er han nemlig ikke længere alene om tjansen!
Henrik kontakter selv pigerne og aftaler med dem når det bliver gruppens

tur.

-

Rengøringsgruppe 5 har det fortsat lidt svært, selvom det kun er max. 3
gange om året (de måneder hvor der er 5 arbejdsuger)

-

Barbara er udpeget som rengøringskoordinator.

-

Rengøringsdepotet: pga. pladsmangel, har rengøringsgrupperne anmodet
om at få vaskemaskinen flyttet.
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-

Kommunikation mellem kirken og Skt. Pauls skole varetager
fremadrettet
af P. Samuele.

-

Nye medlemmer til Sankt Pauls Skoles skolebestyrelse 2016-2018:
Anders Keller har pr. mail den 29/8 til formand og præst Samuel orienteret, at
periode for 2 medlemmer i skolebestyrelsen hhv. Anders Keller og Louis Bistrup
udløber ultimo september 2016, og har anmodet MR om udpegning af 2
repræsentanter til skolebestyrelsen.
MR har besluttet at udpege Søren-Erik Svendsen og Anna Hunger.
P. Samuele skriver til Anders og Louis om MR’s beslutning.
Mien og P. Samuele inviterer både nye og gamle medlemmer til et lille møde
søndag den 25. september kl. 11:20 - 12:20 med henblik på overdragelse, og
samtidig siger tak til Anders og Louise for deres frivillige engagement og indsats
i skolebestyrelse gennem tiden.

-

Ændring af møderækker – vi forsøger fremadrettet at holde MR-møder den
første søndag i måneden i stedet for hidtil første onsdag i måneden.
Begrundelsen er den, at vi, som stadig er på arbejdsmarkedet har det svært
med at få det hele til at hænge sammen når mødet afholdes på en hverdag.

Næste MR-møde er søndag den 2. oktober kl. 12:00-14:30

Referat godkendt
Søndag den 2. oktober 2016

Mien Dang

Thuy Dinh

Formand

Referent/Sekretær

