Referat MR møde den 8. maj 2018
Mødedeltagere: P. Samuele Lando, P. Roberto Oliverio, Preben Jensen, Thi Kim
Ngoc Hoang, Diana Naaman,
Fraværende: Mona Nasri, Nevil Nielsen Favini, Elzbieta Barbara Potykus, Nora Batoy
Candelario Jakobsen.

1. Bøn og velkomst
2. Orientering fra Præsterne
Svenning og Britte forslår, at de i menigheden, som ønsker en særlig bøn ved Vor
hellige Moder i Lourdes, kan skrive den ned og lægge den i en lukket kuvert og putte
den i en aflukket kasse. De vil så tage disse bønner med til Lourdes, fremlægge disse
bønner rent fysisk og tænde lys, mens de vil bede for menigheden. De vil også gerne
tage en 5 liters vandbeholder med vand fra den hellige kilde med hjem til opsætning
i menighedssalen. M.R. godkender forslaget med begejstring!
P. Samuele takker for overraskelses fest, den flotte kage og gaver i forbindelse med
sit 10 års jubilæum som præst.
I forbindelse med den nye EU lovgivning omkring behandling af personlige data skal
vi tilpasse vores hjemmeside, kontoret og computeren. P. Samuele og P. Roberto var
med til et orienteringsmøde omkring det, arrangeret af bispedømmet. P. Samuele er
i gang med at koordinere fuldførelse af de nye regler.
3. Orientering fra Formanden
Lydanlæg: Preben sendte en mail til Bispekontoret om skattefri indsamling. Vi
afventer svar.
Træbeskæring oprydning: Før vi går videre med det, vil Preben spørge Bispekontoret
om moms refundering, når vi lejer maskinerne til formålet.
Græsklipning er gået i gang igen.
Blomstergruppen består nu af 5. M.R. siger tak til dem, der meldte sig til denne
tjeneste.

Der kan bruges flere frivillige til at vedligeholde arealet omkring bygningen. Det er
ønskeligt at man gør det en gang om måned. Preben vil så lave en liste, hvor man
kan melde sig på til dette arbejde.
4. Reparation af tag
Der holdes byggemøde hver fredag med ingeniør fra Promana, byggemesteren og
tømreren. Arbejdet gå planmæssigt med fase 1 (murkrone ved altersiden). Fase 2
(murkrone ved de andre to sider) vil starte i uge 20.
Der er løse sten oppe ved muren, der skal repareres. Den røde sandpus på de gule
mursten skal også repareres.
Fugten blev ikke målet endnu. Der søges et nyt firma, som vil gøre det.
Udluftning i undertaget er for stor og fjerner alt varme fra kirken. Ingeniøren
arbejder på at finde en løsning.
5. Første kommunion den 10. maj
Kateketer plus Preben og Kim sørger for at forberede festen dagen før. De øvrige i
M.R. vil hjælpe til selve dagen
6. Firmelse den 21. maj
P. Samuele sørger for at koordinere forberedelsen til festen.
7. Mobil Pay
Preben arbejder stærk på sagen.
8. Økonomi, Årsregnskab fremlæggelse
Vi afventer en dato.
9. Eventuelt
Valfart til Åsebakken søndag den 26. maj: vi mødes ved Høje-Taastrup station kl.
7:30.
Majmåned: M.R. siger tak til dansegruppen, der dansede til ære for Jomfru Maria
søndag den 6. maj. Til den efterfølgende reception blev der indsamlet 5.700,- kr. til
Caritas Danmark. Tak til restaurant Saigon, der lavede og donerede det mad, der
blev solgt under kirkekaffen. Tak også til de øvrige, der bidrog med kage og dessert.
M.R. sekretær: M.R. vil gerne udnævne Thuy som sekretær til M.R. Vi venter på
hendes accept. Preben kontakter hende.

