Referat fra menighedsrådsmøde den 23. maj 2018
Til stede: Hele menighedsrådet undtagen Sebastian Horch.
Referat fra sidste møde blev godkendt uden kommentarer.
1. Nyt fra sognepræsten:
Orientering om P- Allens sygdom. Sygemeldt indtil september måned.
Formanden skal i Danske Bank med P. Alren angående fuldmagt. Dato aftales.
Der er indført fotograferingsforbud i kirken.
Sognebladet udkommer i slutningen af juni.
2. Nyt fra formanden:
Fast organist mangler. Skal behandles på næste møde.
Brug af røgelse: Hvornår bør det bruges? Røgelse anvendes med omhu. Der bør være røgelse
til søndagsmessen. Egner sig måske til artikel i sognebladet.
Informationsmøde efter søndagsmessen udskydes til efter sommerferien.
3. Nyt fra sekretæren:
Hilsen fra P. Marcos i Roskilde.
Sekretæren er nu ansvarlig for redigering af kirkens hjemmeside.
Michele er ansvarlig for at orientere menighedsrådet om økonomien.
Gerda sender regnskabet hver måned til Michele.
Menighedsrådet får taget et fælles billede til hjemmesiden.
4. Orientering fra udvalg:
Fund Raising: Udvalget holder et møde snarest og vender tilbage med et oplæg.
Skoleudvalg: En ny samarbejdsaftale bliver underskrevet og leveret til skolen.
Vedligeholdelse: Tommas har undersøgt den eksisterende dokumentation for skader på
facaden fra 2015, men denne er ikke mere relevant. Facaden ruster og har brug for
vedligeholdelse. Der er akut behov for en foranalyse.
5. Kirkerummets indretning:
Tummas har indsendt et forslag, som blev gennemgået.

Emnet deles i to punkter:
1. Krucifiks:
Alle er enige om, at et krucifiks er ønskeligt, men udgifterne skal prioriteres.
Mulighederne undersøges: Budget, arkitektur, materiale mv.
Dette kan lægges op til menigheden som et opsparingsprojekt.
Måske findes et egnet krucifiks i kirken i Århus. Tummas undersøger det.
2. Tabernakel: Udsættes til næste møde.
Der er ønske om at skaffe knælepuder til de ældre. Michele undersøger muligheder.
6. Vision: Udsættes til næste møde.
7. Eventuelt:
Fergus: Bør vi have en hjertestarter i kirken? Fergus undersøger det.

Næste møde afholdes tirsdag den 12. juni klokken 19.

