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Referat af menighedsrådsmøde d. 14. marts 2016
Tilstedeværende: : p Alren Sosaipillai OMI, John-Erik Stig Hansen (JSH), Petrea Hannibal (PH), Michael
Høier Clausen (MHC), Eva Maria Linnemann-Hansen (ELH), Tove Elisabeth Reiter (TER), Susan
Bjerregaard Nielsen (SBN)
Afbud: Henrik Ledertoug (HL).

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Intet at bemærke
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
JSH har sagt ja til at overtage formandsposten i rådgivergruppen for bispedømmet
angående overgrebssager på børn.
Biskoppen har valgt at opløse menighedsrådet i Taastrup grundet mange
menighedsrådsmedlemmers udtræden og har indsat et forvaltningsråd, hvor JSH har
sagt ja til at overtage formandsposten. Det er hensigten, at der skal foretages et
ekstraordinært menighedsrådsvalg i Taastrupmenigheden i juni.
Vedrørende kirkestatistik for menigheden bemærkes det, at der uddeles 18.000
kommunioner om året. Der har kun været 2 årlige vielser. Af de registrerede
medlemmer har Skt. Knud Lavard et fremmøde på 25 % til søndagsmesserne. Det
vurderes, at det reelle tal er lavere grundet manglende registrering. På landsplan er
der 91 præster og diakoner i bispedømmet, mens det er 1.266 personer, der har en
officiel tjeneste i kirken (fx kommunionsuddeler, sakristan, lektor, sognesekretær
etc.).
b. Sognepræsten (ASP)
P. Alren har været på Grønland i 20 dage og det er gået rigtig fint. Grønland har
betydning for oblatfædrene, idet det var dem, der grundlagde den katolske mission
der i 1957.
Fra d. 2. – 11. maj er p. Alren i Marseille.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (EMH)
Forretningsudvalget i pastoralrådet har brugt tid på mægling i forbindelse med
problemerne i Taastrup. Dernæst har forretningsudvalget behandlet udfordringen i
at motivere frivillige.
Pave Frans kommer til Lund i oktober i forbindelse med jubilæet for Martin Luther.
I forhold til strukturplanen er Nyborg nedlagt.
d. Engelsktalende gruppe (SBN)

I den engelske talende del af menigheden var der møde for de aktive frivillige søndag
d. 13. marts. Der var en del til stede og der blev gennemgået behov for
arbejdsopgaver med pave Frans ord som oplæg. Det forsøgtes at organisere det
frivillige arbejde bedre og der var en generel god debat og stemning på det 2 timer
lange møde, hvor de deltagende udviste stor entusiasme. Der er planlagt middag for
de frivillige i den engelske talende del af menigheden d.22. maj.

4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Regnskab 2015 og budget 2016.
Såvel regnskab 2015 som budget 2016 godkendtes. Der er øgede
engangsindtægter på ca. 370.000 kr., der er kommet fra de nedlagte
menigheder i Birkerød og Hørsholm. Menighedes økonomi ser fornuftig ud.
Det bemærkes under pkt. 18, at gravstedet er opsagt pr 31.12.2015.
Økonomiudvalget og revisor takkes for deres gode og velforberedte arbejde.
MHC udfærdiger et notat angående anbefalinger til bispedømmet omkring
hensættelser til bygninger på såvel budget som balance.
b. Bygge og vedligehold
i. Byggeskader (bilag)
JSH har sendt brev d. 25. februar til bispedømmet angående revner på
kirkens bygninger. Der afventes svar fra bispedømmet.
ii. Menighedssal (bilag)
Menighedsrådet siger mange tak for økonomiudvalgets anbefaling, som man
tilsluttede sig. Derfor videresendes denne til bispedømmet med
bemærkningen, at menigheden godt selv kan løfte en stor del af udgiften.
iii. Klokker
Der har været en undersøgelse af fugt i ledningsføringen til klokkerne. Disse
skal skiftes. Hans Holbek indhenter tilbud hertil.
iv. Øvrigt
Der skal findes ny formand for bygge- og vedligeholdelsesudvalget. JSH taler
med p. Alren, hvordan der kan findes en sådan og melder tilbage til næste
menighedsrådet -møde.
c. Social
i. Påskeplan
Der er fællesspisning skærtorsdag efter messen kl. 17 – derfor spisning ca. kl.
18.
d. Medier
Der er møde onsdag d. 16. marts klokken 19.
e. Katekese
i. Tirsdagsmøder
Der er ikke det store fremmøde. Tidspunktet er måske ikke optimalt.
Tirsdagsmøderne nedlægges og erstattes af indlæg/oplæg ved kirkekaffen
om søndagen – fx en gang om måneden med indlagt brunch eller lignende.
Socialudvalget kontaktes herom af katekesegruppen.
f.
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Vigiliemessen påskelørdag d. 26. marts var planlagt til at begynde kl. 23, men
menighedsrådet besluttede i enighed at ændre tidspunktet til kl. 21.
Christoffer Martensen, Michael Nguyen og Sebastian Ebert er meget aktive i
ministrantarbejdet og p. Alren er i gang med at undervise dem i den klassiske
ceremonimesterrolle.
5. Særlige sager
a. Menighedsmøde
Der skal være menighedsmøde 1 gang årligt, hvor formanden aflægge
rapport, fremlægger regnskab og budget samt evt. tager andre ting op.
Herudover tages punktet ”frivilligt arbejde” op. Menighedsmødet i 2016
berammes til d. 1. maj efter den danske messe – dvs. ca. Kl. 11.15.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Eventuelt
Fra menigheden i Hellerup er der indkommet forslag om fælles buskørsel til
valfarten på Aasebakken. Det vurderes, at der er andre individuelle løsninger
– fx flextrafik. Menighedsrådet mener derfor ikke, det er nødvendigt at indgå
i en sådan kørselsordning.

14.03.2016, referent, Michael Høier Clausen
Sign.
John-Erik Stig Hansen
Menighedsrådsformand
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