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Referat af menighedsrådsmøde 02.05.2017
Til stede:

p. Alren Sosaipillai OMI (ASP), Marianne Hansen (MH), Eva Maria Linnemann Hansen
(ELH), John-Erik Stig Hansen (JSH), Michael Høier Clausen (MHC)

Afbud:

Susan Bjerregaard Nielsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til foregående menighedsrådsmøde
Intet at bemærke.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
John-Erik har videresendt mail omkring havedør vedrørende byggeprojekt
menighedssal.
b. Sognepræsten (ASP)
Det er ærgerligt, at John-Erik holder op som kateket for firmanderne. P. Alren har
spurgt Erik Maillet, om han vil overtage opgaven og dette har han sagt ja dertil.
Tvivlsspørgsmål angående økonomiske dispositioner rettes til bispekontoret.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH)
Der er pastoralrådsmøde d. 19. – 20. maj. Eva sender dagsorden til
menighedsrådsmedlemmer for eventuelle bemærkninger, som Eva kan tage med til
mødet.
d. Engelsktalende gruppe (SBN)
SBN havde meldt afbud. Derfor intet at bemærke til dette punkt.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
Intet at bemærke.
b. Bygge og vedligehold
i. Ombygning af menighedssal
Projektet skrider fremad og MR er tilfredse med entreprenørens arbejde. Der
har være en del ekstra omkostninger, hvilket der også har været taget højde
for i budgettet. Blandt andet har en nedfaldsstamme samt elektriske
installationer forårsaget uforudsete udgifter. Susan Bjerregaard er
projektleder og har af menighedsrådet fået prokura til denne opgave og
menighedsrådet sætter stor pris på Susans arbejde. P. Alren svarer på mail
fra Susan.
c. Social
Der er jubilæumsfest 20.08.2017. Dorte Linnemann er koordinator og
planlægningen går fint og planmæssigt. Marianne sender besked til Dorte
angående catering. P. Alren har kontaktet alle gamle sognepræster.

d. Medier
Der har været møde omkring sognebladet og det udkommer ca. medio juni.
e. Katekese
Eva stopper i katekesegruppen. Der skal derfor findes ny koordinator for
gruppen
f. Liturgi
Intet at bemærke
5. Særlige sager
a. Udkast til samarbejdsaftale mellem Sankt Knud Lavard Skole og Sankt Knud Lavard
Kirke.
Det er aftalt med bestyrelsen for skolen, at der laves en samarbejdsaftale mellem
kirken og skolen. Udkastet hertil havde tilslutning fra menighedsrådet. Dog havde
MR nogle rettelser til anvendelsen af kirkens parkeringsplads. Det skal derfor
indskrives i samarbejdsaftalen, at kirken har fortrinsret til dennes parkeringsplads
ved kirkelige handlinger. Ændringen ventes accepteret af skolens bestyrelse.
Endvidere blev et par enkelte formuleringer foreslået ændret af p. Alren –
menighedsrådet tilsluttede sig disse ændringsforslag. JSH retter samarbejdsaftalen til
og sender til skolens bestyrelse.
6. Indkomne forslag
Ingen forslag
7. Eventuelt
i. Mobilepay nummer opslag sættes på bordene bag kirkebænkene – det er allerede
markeret på indgangen til kirkedøren. Dette tages op til evaluering på næste
Menighedsrådsmøde.
Referent,
Michael Høier Clausen

Sign.
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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