MØDEREFERAT FRA MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Mødedato

Tirsdag 7. juni 2022 kl. 18:00 – 21:00 - møde nr. 4 (2022)

Mødested

Menighedssalen i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

p. Fabrizio Milazzo (FM), p. Roberto Oliviero (RO), Preben Jensen (PJ),
Kim Ngoc Hoang (KH), Thuy H. Dinh (TD), Diana El-Naaman (DN), Tu
Nguyen (TN)

Afbud
Referent

Thuy Dinh (TD)

Vi fik besøg af Skt. Paul spejdergruppes leder Jess Madsen, som fortalt os om spejdergruppen
samt den kommende Spejdernes Lejr 2022 i Hedeland Naturpark i perioden 23. juli til 31. juli
2022. Alle er velkomne. For mere info: https://spejderneslejr.dk/da/om-spejdernes-lejr
Pkt. 1:

Orientering fra præsterne:
- Fejring af 1. kommunion- og Firmelse hold gik fint.
- p. Fabrizio er bortrejst i perioden: 24/6 – 7/7 samt 9/7 – 16/7

Pkt. 2:

Orientering fra formand
Drift & Vedligeholdelse:
-

Preben er bortrejst i perioden 22/6 – 7/8.
Låse i fløjdøre er bestilt. Preben følger op på levering/montering.
p. Fabrizio sørger for indkøb af udendørspumpe til ydre fløjdør.
Affaldsordning: kommunen ser fortsat på om faktureringen har været
korrekt faktureret til hhv. skolen og kirken.
- PAP-container er leveret.
- Sparepærer til belysning i menighedssalen er nu monteret, dog med en lille
udfordring ved brug af lysdæmper. Vi arbejder videre på en løsning.
- Modernisering af Skt. Pauls kirkes hjemmeside og pris tjek – Tu følger op
med Mono.net om en sikkerhedspakke til vores nuværende domain.
- Fjernvarm kontra brændeovn til præstebolig - Preben undersøger
mulighederne.
- Oprydning i SPU-lokale: 25 stk. af de gamle stablestole tilsidesættes til
koret, herefter stilles de resterende ud til den næst kommende storeaffald.
- Fortsat udfordring omkring mikrofon ved læsepulten. Vi afprøver/tjekker
lydstyrkerne og arbejder os frem videre derfra.

Pkt. 3:

Skole og kirke ejerforening: ingen bemærkninger.

Pkt. 4:

Økonomi
- Vi skal fortsat finde en ny revisor til kirkeregnskabet 2022. Sidder der en lille
bogholder i menigheden, eller kender en som kan og har lyst til at være os
behjælpelig med opgaven så tag fat i Preben eller sognepræsten.

Pkt. 5:

Aktiviteter
- MR holder sommerferie i juli måned.
- For at synliggøre kaffelisten, ville denne fremadrettet være hængt op på
opslagstavlen i våbenhuset. Vi ser på om det hjælper med at få listen fyldt op
med kaffebryggere.
- Det er nu vedtaget, at afholde en udendørs gudtjeneste ved Mariamonumentet
Søndag 21. august ifm. fejring af Jomfru Marias optagelse i himlen - hvis
vejret tillader, ellers rykker vi indenfor.
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- Vi kører Tú i stilling som sakristan, så vi har en back-up ved sygdom o.lign.
Thuy tager fat i Henrik herom.
Pkt. 6

Aktivitetsgrupper
- KÆK (Svenning og Bjørn) kører fint – husk KÆK-midsommerfest 21/6!
- Rengøringskoordinator: Thuy tager sig af rollen.
- Græsklipperteamet har fået 2 nye deltagere, tak for det. Man er fortsat
velkommen til at melde sig ved henvendelse til Preben (MR-formand)
- Blomstergruppen søger fortsat nye medlemmer – henvendelse til Thuy
(MR-sekretær)

Næste møde er planlagt til 9. august kl. 18:30

