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Referat af menighedsrådsmøde 06.06.2017 
 
Til stede:  p. Alren Sosaipillai (ASP), Marianne Hansen (MH), Eva Maria Linnemann Hansen (ELH), 

John-Erik Stig Hansen (JSH), Michael Høier Clausen (MHC), Susan Bjerregaard Nielsen 
(SBN). 

 
  

1. Godkendelse af dagsorden 
Dagsorden godkendtes. 
 

2. Bemærkninger til foregående menighedsrådsmøde 
Intet at bemærke. 
 

3. Orientering 
a. Formanden (JSH) 

Intet at bemærke. 
 

b. Sognepræsten (ASP) 
Biskoppen har udtalt, at nyt lovforslag omkring regulering i anerkendte trossamfund 
(i demokrati øjemed), kan betyde, at den katolske kirke må frasige sig blandt andet 
vielsesretten. Endvidere kan konsekvensen være, at den katolske kirke ikke længere 
kan være momsfritaget. Menighedsrådet er enige i biskoppens udtalelser. 
 

c. Pastoralrådsrepræsentanten (ELH) 
På pastoralrådsmødet d. 19.- 20 maj blev det debatteret, hvordan den katolske kirke i 
Danmark vil se ud om 10 år. Der blev talt om Danmarkskortet for den katolske kirke i 
fremtiden, præstens rolle, antallet af præster mm. Der kan læses mere om dette i 
Katolsk Orientering. 
 

d. Engelsktalende gruppe (SBN) 
Det går godt!  
 

4. Udvalg og arbejdsgrupper  
a. Økonomi og forvaltning 

Intet at bemærke. 
 

b. Bygge og vedligehold 
i. Ombygning af menighedssal 

Projektet er inde i den sidste fase. Det ser ud til, at projektet lige præcis 
holder sig indenfor budgettet. Kommunen har doneret 120 stole (faciliteret 
af SBN) til menighedslokalet, som er rigtig pæne. Menighedsrådet godkendte 
køb af komfur samt opvaskemaskine. Desuden godkendte menighedsrådet, 
at utæt afløb på p. Alrens badeværelse udbedres. Det billigste tilbud 
anvendes. SBN kontakter Zethner angående udsugning. Der skal findes en 
løsning på belysning, der kan holdes inden for budgettet. Endelig godkendte 
menighedsrådet udskiftning af toiletkumme. 
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Endvidere godkendte menighedsrådet etablering af sofahjørne. SBN har 
lavet dagbog om menighedssalsprojektet – menighedsrådet er glade for 
dokumentationen og takker SBN mange gange for det store arbejde. 
 

c. Social 
Der er jubilæumsfest 20.08.2017.  

d. Medier 
Sognebladet er næsten klar og udsendes snart. Festskriftet til jubilæet, hvor 
Sebastian Olden-Jørgensen har et større indlæg. Derudover er der i 
festskriftet indlæg fra biskoppen, p. Allen Courteau, sognepræsten samt 
andre. 

 
e. Katekese 

Erik Maillet er tiltrådt katekese-gruppen. Ny i blandt første 
kommunionsunderviserne er Maria Tran. 

f. Liturgi 
Firmelsen i kirken gik rigtig fint og kirken var fuldstændig fyldt. 
 

5. Særlige sager 
a. Regeloverholdelse jf mail til MENIGHEDSRÅDET af 7. maj 2017. 
 
Det er vigtigt, at Menighedsrådet overholder regler for eventuel ansættelse af 
medarbejdere. Menighedsrådet vil aktivt sikre, at dette sker fremadrettet. 

 
6. Indkomne forslag 

a. Menighedsrådets møder i resten af valgperioden.  
Næste ordinære menighedsrådsmøde bliver mandag d. 30. oktober kl. 19.15. Ud 
over dette afholdes ad-hoc møder, når dette er nødvendigt. 
 

7. Eventuelt 
Intet at bemærke. 

 
Referent, 
Michael Høier Clausen 
 
 
Sign. 
John-Erik Stig Hansen 
Menighedsrådsformand 
 


