MØDEREFERAT FRA MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Mødedato

Tirsdag 9. august 2022 kl. 18:30 – 21:00 - møde nr. 5 (2022)

Mødested

Menighedssalen i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

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

Afbud

p. Roberto

Referent

Thuy Dinh (TD)

Pkt. 1:

Orientering fra præsterne:
- p. Roberto er flyttet til Roskilde.
- Sognet får en præst fra Uganda ved navnet Simon Peter i begyndelse af
september. Han er på besøg og bor i præsteboligen. Han hjælper til hist og
her, men ikke som 2. præst.
- p. Fabrizio er på retræte i perioden: 22/8 – 2/9. Der er vikarpræst til
søndagsmessen 28/8
- Firmandens weekend i Åsebakken er planlagt i perioden 30/9 – 2/10

Pkt. 2:

Orientering fra formand:
- Frivillige der arbejder med børn under 15 år skal anskaffe fornyelse af
børneattest.
Drift & Vedligeholdelse:
- Låse i fløjdøre er bestilt. Preben følger op på levering/montering nu hvor
sommerferien er overstået.
- p. Fabrizio bestiller udendørspumpe til ydre fløjdør.
- Affaldsordning: sommerferien er over, vi rykker kommunen for et svar
omkring korrekt fakturering af hhv. skolen og kirken.
korrekt faktureret til hhv. skolen og kirken.
- De resterende 112 stk. sparepærer til kirken skal indkøbes.
- Vi køber/bestiller en brændeovn til præstebolig - Preben undersøger
fortsat fjernvarmordningen.
- Fortsat udfordring omkring mikrofon ved læsepulten. Preben aflægger p.
Samuele og Skt. Knud Lavards kirke for at se på deres mikrofon som skulle
vist være rigtig god.

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:

Pkt. 6

Aktiviteter
- Vi skal henvise til, at intet opslag må sættes op på opslagstavlen uden at have
talt med enten menighedsrådet eller sognepræsten.
- Det går godt med at have kaffelisten på opslagstavlen i våbenhuset.
- Søndag 21. august afholder vi udendørs gudtjeneste. Der er opslaget på både
opslagstavlen og på hjemmesiden.
- Søndag 4. september holder vi afskedsreception for p. Roberto. Se
opslagstavlen og på hjemmesiden.
Aktivitetsgrupper: ingen bemærkninger

Næste møde er planlagt til 6. september kl. 18:30

