MØDEREFERAT FRA MENIGHEDSRÅD I SKT. PAULS KIRKE

Mødedato

Tirsdag 8. november 2022 kl. 18:30 – 21:00 - møde nr. 7 (2022)

Mødested

Menighedssalen i Skt. Pauls Kirke

Deltagere

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

Afbud
Referent

Thuy Dinh (TD)

Pkt. 1:

Orientering fra præsterne:
- Det gik godt med retræten for firmelse.
- Affaldssortering – vi skal blive bedre til at sortere affald!
- Parkeringsplads ved præsteboligen er blevet et problem med de unge som
benytter området i deres fritid til at samles/mødes. For at afvæbne
problemet sætter p. Fabrizio en kæde op ved 17-tiden og tager den ned
om morgenen inden kl. 7. Skolelederen er orienteret.
- Som et led i energibesparelse, har p. Fabrizio fjernet noget af belysninger i
salen. De lyse der er taget ned vil erstatte de lysstofrør der er i
mødelokalerne.

Pkt. 2:

Orientering fra formand:
- Vi søger biskoppens velsignelse for at sætte projektet klokketårn i gang.
- KÆK inviteres igen til næste MR møde.
Drift & Vedligeholdelse:
- Brændeovnen til præsteboligen er bestilt - Preben undersøger/følger op på
fjernvarmordningen.
- En ny mikrofon ved læsepulten er anskaffet og den ser ud til at fungere fint.
- Vi åbner op for varmen i kirken.
- Vi bestiller VVS til serviceeftersyn af fjernvarme installation/justering.
- Tekniker fra Oticon har kigget på teleslynge og der arbejdes videre på
udbedringen.
- Der skal ryddes godt og grundigt op i SPU lokalet.

Pkt. 3:
Pkt. 4:

Pkt. 5:

Skole og kirke ejerforening:
- Alle MR medlemmer har sagt ja tak til frokost med skolens bestyrrelse.
Økonomi
- Vi leder stadig efter en regnskabskyndig til at revidere 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.
Aktiviteter
- Den 4/12 Sankt Nikolaus på besøg (vi skal have fundet en person til rollen)
- Den 11/12 Luciaoptog + SPUK holder klippeklisterdag i salen.
- Roman og Barbara køber juletræerne, mens Tina laver adventskransene.

Pkt. 6

Aktivitetsgrupper: mangler stadig frivillige til rengøringsgruppe 3 og 4, og vi
søger fortsat ekstra hænder til blomstergruppen.

Næste møde planlagt til 6. december kl. 18:30

