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Referat af menighedsrådsmøde 10.01.2017
Til stede: Til stede: John-Erik Stig Hansen (JSH), p. Alren Sosaipillai, Michael Høier Clausen
(MHC), Marianne Hansen (MH), Petrea Hannibal (PH), Eva Maria Linnemann Hansen (ELH),
Susan Bjerregaard (SB)

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til foregående menighedsrådsmøde
Det bemærkedes, at sidste planlagte møde aflystes.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Menighedsrådets medlemmer
Efter Henrik Ledertougs afgang fra menighedsrådet rekonstituerede
menighedsrådet sig sig med JSH som formand, SB som næstformand
og MHC som sekretær
ii. Mødedatoer i foråret
Der er aftalt følgende møder:
tirsdag, den 14. februar
tirsdag, den 7. marts
tirsdag, den 4. april
tirsdag, den 2. maj
tirsdag, den 6. juni
b. Sognepræsten (p. Alren)
p. Alren har været til Sankt Knud Lavard Skoles juleafslutning med alle
lærerne. Skolen har haft messe i anledning af Herrens Åbenbarelse (Hellig Tre
Konger). Måske skal der afholdes økumenisk Gudstjeneste med skolen
omkring pinsedag.
Snerydning – det skal klargøres, om det er skolen eller menigheden, der skal
rydde sne på parkeringspladsen – JSH undersøger dette.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (EMH)
Kirken i Grenå er solgt. I Nakskov forhandles der om salg af kirken med den
katolske skole i Nakskov. Struer/Lemvig skal lukkes og der skal etableres
noget nyt, der endnu ikke er fastlagt.
Pastoralrådet vil sørge for, at der vil blive lavet lektor-kurser.
Der er nedsat en gruppe, der skal lave økonomikurser for
menighedsrådsformænd og præster.
Biskoppen har lige besøgt p. R. Sahner i De Forenede Arabiske Emirater. Det
europæiske lægmandsforum holder møde på Magleås i juni.

d. Engelsktalende gruppe (SBN)
Der er rigtig mange frivillige og der afholdes koordineringsmøde næste
søndag d. 22. januar. Lektorkursus har været efterspurgt. SB forespørger, hvor
mange der gerne vil komme til instruktion af diverse frivillige opgaver.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Kollekt via MobilePay
Nogle menigheder har foreslået, at man kan betale kollekt og andre
ting via Mobile Pay. P. Alren undersøger.
ii. Status for økonomi
Regnskabet for 4. kvartal forventes færdigt i slutningen af februar.
Status pr dags dato ser godt ud med større overskud end forventet.
Der ser ud til at være midler nok til at betale for ombygning af
menighedssalen.
iii. Kirkestatistik
Der skal laves en analyse af sognets kirkestatistik til brug for et
overordnet bud fra bispedømmets side på, hvor mange katolikker, der
er i Danmark (både registrerede og ikke registrerede).
b. Bygge og vedligehold
i. Ombygning af menighedssal
1. Status, forslag, byggeudvalg
Bonifatiuswerk har givet tilsagn om at støtte til ombygningen
af menighedssalen med ½ mill. Kr. Der er nogle tilføjelser til
den eksisterende plan, som vil koste ca. ½ mill kr mere.
Zethners overslag bliver opdateret – der skal laves et udbygget
tilbudsmateriale. Det blev vedtaget, at Zethner laver et
opdateret materiale, der fastgør tids- og omkostningsplan, som
entreprenører herefter kan byde ind på. JSH kontakter Zethner
og får lavet justeringer og får indkaldt til opstartsmøde. SB og
p. Alren er kontaktpersoner fra menighedsrådet til Zethner og
deltager på opstartsmødet. Til menighedsmødet i slutningen af
februar er det målet at kunne fremlægge Zethners
udbudsmateriale.
c. Social
Der er foredrag onsdag d. 12. januar i den engelske Companions-Group.
Det er usikkert, om der er Watoto film aftener hver måned eller hver andet
måned. P. Alren og PH undersøger og vender tilbage.
d. Medier
Der er kommet et sogneblad og der skal arbejdes med næste sogneblad. PH
har fået henvendelser fra menighedsmedlemmer (bl.a. Jan kozon og Jette
Halle), der gerne vil læse korrektur på menighedsbladet. Dette er
mediegruppen glade for. JSH indkalder til møde.
e. Katekese
Der har ikke været møde i gruppen. ELH indkalder til møde i gruppen.
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f. Liturgi
i. Indretning af sidekapel m.v.
Der er ikke indkommet forslag til indretning. Menighedsrådet mener,
at der foreløbig ikke skal ændres noget ved sidekapellet.
5. Særlige sager
a. Kirkens 60 års jubilæum
Der skal i anledning af kirkens jubilæum laves en folder og andet materiale til
jubilæet. Menighedsrådet vil nedsætte en særlig gruppe, der skal tage sig af
jubilæet generelt. Der sendes forslag til JSH i løbet 2 uger med personer, der
vil kunne sidde i en sådan arbejdsgruppe, hvorefter JSH indkalder til opstarts
møde i jubilæumsarbejdsgruppen. Der skal kunne præsenteres en plan på
menighedsmødet i slut februar.
6. Indkomne forslag
a. Præstegårdshave (halvtag)
Der kommer ikke noget halvtag, men måske vil der blive etableret et
bænkhjørne ved siden af skolens gymnastiksal.
b. Venskabsmenighed i Sri Lanka
Der er ikke entydig opbakning til forslaget omkring dette i menighedsrådet.
Forslaget tages op på menighedsmødet i slutningen af februar.
c. Ansættelse af aflønnet personale
Der blev stemt om, hvorvidt der skulle søges efter en aflønnet organist.
3 stemte for, 3 stemte imod og en undlod at stemme. Forslaget faldt derfor.
7. Eventuelt
Der blev talt om, hvorvidt man kunne lave et samarbejde med skolen omkring
fællesarrangementer. Hertil kunne også være en idé at lave PR for hinandens
arrangementer. Der skal være en bedre dialog med menighedens repræsentant
i skolens bestyrelse. Repræsentanten kunne fx inviteres til kateketmøder i
menigheden.
SB formidler kontakt til folk fra den engelske menighed, der vil hjælpe til med
rengøring i kirken.
SB efterspurgte for, hvordan menighedens medlemmer kan leje
menighedssalen til sociale arrangementer. Dette kan sagtens lade sig gøre og P.
Alren kontaktes herom.

10.01.2017, Michael Høier Clausen, referent
Sign.
John-Erik Stig Hansen
Formand
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