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Ref erat af det or di nær e meni ghedsråds møde mandag 1/2 2016 kl 19: 15- 21: 30
Til stede: Petrea Hanni bal, Tove Eli sabet h Rei ter, p. Al ren Sosai pill ai OMI, Henri k Ledert oug, J ohn- Eri k
Sti g Hansen, Eva Mari a Li nne mann Hansen, Michael Høi er Cl ausen og Susan Bj erregaar d Ni el sen
1. Godkendel se af dagsor den
Dagsor den godkendt es
2. Be mær kni nger til ref erat af f or egående meni ghedsråds møde:
MHC r etter det i genne m.
3. Ori ent eri ng
a. For manden (J SH)
i. Det går i kke hurti gt med at få udf yl dt bør neattester i sakri sti et.
b. Sognepr æst en (ASP)
i. Jan Hansen skal hol de pri mits messe i Skt. Knud Lavar d Ki rke 20. marts.
c.

Past oral rådsrepr æs ent ant en (bil ag)
i. Det er f orret ni ngsudval gs møde i past oral råds mødet på t orsdag, hvor bl andt
punkt et ”fri villi gei ki rken” behandl es.
d. Engel sk t al ende gr uppe (SBH):
Det går gener el t godt med messer ne, men det er sv ær t at f å f ol k til at
del tage i de soci al e arrangement er i meni gheden – f x til valfarten til
Odense. En i dé kunne v ær e at l ave mer e mat eri al e på engel sk. SBH og
p. Al ren t al er sa mmen o mk ri ng hvil ke tiltag, der kan gør es f or at l ave
akti viteter f or den engel sk tal ende gr uppe.
4.

Udval g og ar bej dsgr upper
a. Økono mi og f orval tni ng
i. Der er i ndko mmet afregni ng af ki rkeskat fra bi spedø mmet. Hel di gvi s er der
en sti gni ng i i ndbet ali nger ne fra 2014 til 2015. Der kommer budgetf orsl ag fra
udval get i marts til meni ghedsrådet. Endvi der e ko mmer der udt al el se fra
udval get li gel edes i marts for i hvil ket o mf ang, meni gheden sel v vil kunne
kl are udgi ften til o mbygni ngspr oj ekt et.
b. Bygge og vedli gehol d
i. Byggeskader: J SH kont akt er bi spedø mmet angående skader på ki rkens
bygni nger.
ii. Vedli gehol del sespl an med fir maet Al mskou & Larsen:
Efter vi den o m byggeskade t ages der stilli ng til, hvil ket fi r ma der skal stå f or
rådgi vni ng vedr ør ende kommende vedli gehol del sespl an
iii. Meni ghedssal
Oversl aget fra Zel tner behandl es, når det har v ær et i genne m
økono mi udval get. Efter o mbygni ng bør det overvej es at f å gul vene høvl et.

c.

Soci al
i. Der er f astel avnssøndag med efterf øl gende t øndesl agni ng. Der l aves opsl ag
på hj e mmesi den. Eva sender til Michael.

d. Medi er
i. Tak til p. Al ren f or meget fint l ayout af sognebl adet. J SH i ndkal der til møde i
udval get.
e. Kat ekese
i. Første kat ekese aften gi k fint med god i ntrodukti on til bi bell æsni ng. De t o
andr e aftener var fre mmødet i kke hel t så godt. Næst e kat ekese aften er
tirsdag d. 2. f ebr uar. Der skal gør es r ekl a me f or dette.
f. Liturgi
i. Møde i udval get: Udval get har f ået nye medl e mmer og består nu af:
Chri sti na Hall e, Sebasti an Ebert, Susan Bj erregaar d Ni el sen og Dorte
Li nne mann, Michael Nguyen og Davi d Ni el sen. Der møder 3 gange o mår et:
j anuar, maj og sept e mber. Der var en ri gti g god st e mni ng på mødet.
ii. Or gani ster: J ette Tho ms en, Rose Mari a Rex og Tho mas Høi er. Chri sti na Hall e
koor di ner er, hve mder spiller hvor når.
Meni ghedsrådet si ger mange t ak til de mall e f or der es fi ne i ndsats.
5. S ærli ge sager
i. Angående valfart til Odense d. 20. f ebr uar i f or bi ndel se med
bar mhj erti ghedes år. Meni ghedsrådet vil meget ger ne st øtte valfarten, der j o
repr æsent erer hel e meni gheden. Derf or til del es valfarten et rådi ghedsbel øb
til dækni ng af transport, som meni ghedens arrangør er (Tove og Anders)
di sponer er over.
ii. For mand f or bygge- og vedli gehol del sesudval get: Der mangl er en sådan. J SH
f ort æll er o mdette under meddel el ser til søndags messen med henbli k på at
få f orsl ag til hve m, der kan udf yl de denne r oll e.
6. I ndko mne f orsl ag
I ngen.
7.

Event uel t
I ntet at be mær ke

Ref erent:
Mi chael Høi er Cl ausen
Sign.
John-Erik Stig Hansen
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