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Referat af menighedsrådsmøde d. 21.09.2015
Tilstedeværende:, Henrik Ledertoug (HL), Tove Elisabeth Reiter Nien (TER), Michael Høier
Clausen (MHC), P. Alren Soosaipillai OMI, Petrea Hannibal (PH), Eva Linnemann Hansen
(ELH)
Afbud: John-Erik Stig Hansen (JSH)

1. Dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til referat af foregående menighedsrådsmøde
Intet at bemærke.
3. Orientering
a. Formanden
i.
Principper for indsamlinger og tilskud til eksterne formål:
Udskydes til næste møde
b. Sognepræsten
p. Alren er begyndt at fejre messe om torsdagen kl. 11 med
efterfølgende spisning, hvilket er blevet værdsat. Der var 28 deltagere
sidste torsdag. Menigheden får ny bil i starten af november, som er billig
i drift, en Renault Clio. Brugtvognsprisen på menighedens gamle bil
modregnes i menighedens egenbetaling, som dermed forventes at blive
omkring 45.000 kr.
c. Pastoralrådsrepræsentanten
Der har været diskuteret strukturreform, som den ser ud nu. Endvidere
har det været debatteret, om det er sognene eller bispedømmet, der
skal sørge for forsikringer og hvad, der skal forsikres.
d. Engelsk talende gruppe (SBN)
Susan var ikke til stede og derfor intet nyt herfra.
4. Udvalg og arbejdsgrupper
a. Økonomi og forvaltning
i. Afregning af kirkeskat (bilag)
Det bør undersøges, hvorfor kirkeskatten i 3. kvartal er faldet. Henrik
går videre med dette.
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b. Bygge og vedligehold
i. Lydanlæg
Der har været overdragelsesmødet mellem Solutors og menigheden,
hvor Thomas Halle, John-Erik, p. Alren og Michael samt Solutors var til
stede. Der var nogle mindre mangler, som Solutors er sat til at udbedre.
Der var generel tilfredshed med anlægget, men det konstateredes dog,
at lyden måske ikke er god nok på de bageste rækker i kirken. Dette
forsøges udbedret via anden vinkling af højttalerne.
ii.

Projektplan
Der arbejdes med at lave en anden rækkefølge i projektplanen
angående bygningerne, idet det vil være meget omkostningstungt at
etablere nødudgang i krypten. Det besluttedes derfor at starte med
renovering af to undervisningslokaler i kælderen uden at gøre noget ved
krypten, hvorefter næste fase som tidligere besluttet vil blive
menighedssalen.

iii.

Mariastatuen
Der skal udarbejdes et forslag til løsning på fremhævelse af
Mariastatuen.

iv.

Lamper i loftet
Petrea bemærkede, at der skal udskiftes 4-5 lamper i loftet.
Menighedsrådet beder udvalget kigge på dette.

c. Social
Intet at bemærke
d. Medier
Der skal findes ny formand til medieudvalget, da Marta ønsker at
stoppe. Menighedsrådet vil gerne takke Marta for hendes store og gode
arbejde. Hurtigst muligt forsøger MR at gøre dette hurtigst muligt og vil
første række spørge mediegruppen herom.
e. Katekese
Det overlades katekesegruppen at lave program for det næste år.
f. Liturgi
Intet at bemærke

5. Særlige sager
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a. Flygtninge
Udskydes til næste møde.
6. Indkomne forslag
Ingen.
7. Eventuelt
Liturgigruppen bedes kigge på belægning på børnebordet. PH foreslog at
få have status på menighedsarbejdet op på fx sommerfesten.
Menighedsrådet kan tage dette op på næste møde.

22.09.2015, Michael Høier Clausen, referent
Sign: Henrik Ledertoug
.
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