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Referat af menighedsrådsmøde mandag d. 22.08.2016
Tilstedeværende: p Alren Sosaipillai OMI, John-Erik Stig Hansen (JSH), Petrea Hannibal (PH), Michael
Høier Clausen (MHC), Eva Maria Linnemann-Hansen (ELH), Susan Bjerregaard Nielsen (SBN), Henrik
Ledertoug (HL).
Afbud: Tove Elisabeth Reiter (TER).
Gæst inden mødets start: Sebastian Horch (nyudnævnt bestyrelsesmedlem for menigheden i Skt.
Knud Lavard Skoles bestyrelse).
Mødet startede med at, MR sammen med Sebastian debatterede, hvilken rolle menighedens
repræsentant har i Skt. Knud Lavard Skoles bestyrelse. Sebastian mente, der var brug for en større
kontakt og bedre samarbejde skole og menighed imellem. MR tilsluttede sig dette og der blev talt
om, hvordan dette kunne gøres. MR glæder sig til samarbejdet med Sebastian og er glade for, at han
vil være bestyrelsesmedlem i skolens bestyrelse.

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden godkendtes.
2. Bemærkninger til foregående menighedsrådsmøde
Der mangler at blive udarbejdet et referat. Dette gør formanden.
Mødedatoer i 2. halvår er 19/9, 24/10, 21/11 og den 19/12.
3. Orientering
a. Formanden (JSH)
i. Kings grav.
Vedligeholdelse af p. King varetages af bispedømmet.
ii. Caritas
Caritas har inviteret til stormøde d. 25. oktober i Jesu Hjerte Centeret,
Stenosgade. Arrangementet er for alle, der er interesserede i at gøre en
indsats i Caritas regi. JSH laver opslag.
b. Sognepræsten (ASP)
p. Alren har været i Polen til et arrangement for oblat fædrenes unge 7 dage
før World Youth Day arrangementet i Krakow.
Thomas Planck arbejder meget med haven og vil gerne plante nye træer.
Dette er menighedsrådet på menighedens veje meget glade for. Forslag til
beplantning tages op på næste menighedsrådsmøde.
c. Pastoralrådsrepræsentanten (EMH)
Der er blevet valgt nyt forretningsudvalg for pastoralrådet. Eva er trådt ud af
forretningsudvalget. Der henvises til katolsk.dk.
d. Engelsktalende gruppe (SBN)
Susan har annonceret for sommerfesten og der er pt 12 tilmeldinger fra den
engelske talende del af menigheden.

4. Udvalg og arbejdsgrupper

a. Økonomi og forvaltning
Der er kommet nyt medlemssystem angående registrering. P. Alren har fået tildelt
praktikant fra kommunen, som har hjulpet med indtastningerne hertil. Praktikanten
vil gerne fortsætte som frivillig en gang ugentligt.
b. Bygge og vedligehold
i. Menighedssal
JSH har haft korrespondance med Niels Engelbrecht. Der ser lovende ud. En
endelig afgørelse vil blive meddelt senere.
ii. Formandskab
Der er svært at finde en formand for udvalget. Der forsøges fundet en ny
formand. Punktet tages op igen på næste MR. Foreløbig fungerer det godt
med god hjælp fra frivillige ad hoc kræfter, men der mangler en tovholder.
c. Social
i. Sommerfest, bemanding & bistand
Der er pt 60 tilmeldinger, men der mangler frivillig arbejdskraft. MHC sætter
nyhed op på hjemmesiden. Petrea melder sig og forsøger at finde nogle
flere. Der skal arbejdes 8.30 på søndag.
d. Medier
i. Sogneblad
Der er lavet nyt sogneblad, som er sat op på hjemmesiden. Det er afleveret
til trykkeren og bliver snart sendt ud.
ii. Hjemmeside
MHC får få opdateringer til hjemmeside. MHC modtager gerne indlæg. MHC
laver engelsk flag på hjemmesiden, som linker til de engelske dele.
e. Katekese
Firmelse 2017 er fastlagt til den 3. juni kl. 16 (pinselørdag). Undervisningen
starter den 4. september.
Første kommunionsundervisning starter 11. september med. Holdet skal
modtage første kommunion 3. søndag i påsken d. 30. april.
f.

Liturgi
Der er møde d. 3. september

5. Særlige sager
a. Kirkeramme
Der afventes, indtil forslag foreligger.
6. Indkomne forslag
a. Venskabsmenighed i Sri Lanka.
Der var indkommet forslag fra JSH omkring venskabsmenighed.
Der skal udarbejdes et forslag skriftlig aftale med en sådan
venskabsmenighed. Det blev påpeget, at det er vigtigt med såvel kulturel som
spirituel udveksling. Endvidere blev økonomien også debatteret. Punktet
tages op på næste MR-møde. MR medlemmerne bedes overveje, hvilke
muligheder, der er i forslaget.
b. Meditationsrum i præstegårdshaven.
Dette tages op på næste møde, hvor et skriftlig forslag vil foreligge.
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c. Suppleant for Tove Reiter.
Tove Reiter ønsker at udtræde af MR grundet arbejdspres. Menighedsrådet
takker Tove for hendes meget store indsats i menighedsrådet.
JSH spørger suppleanten Marianne Hansen, om hun ønsker at indtræde i
menighedsrådet.
d. Boligsøgende studenter
SBN har fået henvendelser fra den engelske talende menighed angående
katolske studerende bl.a. på DTU, der mangler et sted at bo. Menighedsrådet
er opmærksomme på dette, men må ikke være formidler mellem lejere og
udlejere. Der opfordres til det private initiativ.
7. Eventuelt
Intet at bemærke.

Michael Høier Clausen 24.08.2016, referent
Signetur
John-Erik stig Hansen
Menighedsrådsfomad
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