Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 24. oktober 2018
Til stede: Hele menighedsrådet undtagen Michele (har meldt afbud).

1.

Godkendelse af dagsorden: Enstemmigt godkendt.

2.

Godkendelse af referat: Enstemmigt godkendt.

3.

Orientering fra sognepræsten:






4.

Caritasdagen var den bedste nogensinde. God kollekt under den danske messe.
Vi har flere rengøringshold i kirken (også Companions). Tuulikki er ansvarlig.
Der er udarbejdet retningslinjer for sakristaner og ministranter.
P. Alren vælger nu salmer til alle messer.
Organist: Jette kommer 2. og 4. søndag. 3. søndag er der ingen organist. Der arbejdes
stadig på sagen.
Orientering fra formanden:


5.

Formanden var til foredrag i Academicum Catholicum om kirkens misbrug.
Orientering fra sekretæren:



6.

Der har været vandskade i kælderen. Vi har fået tilbud på nye rør. Vi afventer aftale med
skolens ledelse.
Menighedens organisation er strammet op. Datasikkerhed er strammet op. Sekretæren
savner fokus på medlemskab og kirkeskat. Det tages op på næste møde.
Ingeniørens rapport, status og videre handling:



7.

Projektet er standset. Ifølge Tummas skal betonen udbedres snarest. Taget har 10 års
levetid. Beslutning: Alle eksisterende rapporter samles ind (Gunnar). Punktet kommer
derefter på dagsordenen igen.
Indgangsparti:



8.

Tummas har sendt oplæg til nyt indgangsparti. Der bør udarbejdes en samlet liste over
nødvendige vedligeholdelsesarbejder, som derefter prioriteres. Vedligeholdelsesudvalget
sørger for dette.
Parkeringsskilte, fortsat, fase II parkering oppe:



9.

Det er vedtaget at sætte skilte op forneden.
Hvad kan der gøres foroven? Kan det eksisterende skilt flyttes, eller skal et nyt skilt
produceres? Beslutning afventer næste møde.
Danmarks Unge katolikker (DUK):




Lokalafdelingen har ligget stille i længere tid. Kristoffer har nu taget initiativ til at danne en
ny bestyrelse. Der er aftalt møde den 11. november.
Bispedømmets børne- og ungdomspræst er kontaktet og vil meget gerne støtte arbejdet.



Menigheden har behov for en ungdomskonsulent, der kan rådgive lokalafdelingen.

10. Foredragsaftener:


11.

Martin har ansvaret og har skaffet en liste over mulige foredragsholdere, som han evt. tager
kontakt med. Evt. kan der blive tale om en læseklub uden eksterne foredragsholdere. Skal
det være ortodokse foredrag om kirkens tro? Martin arbejder videre med planen. Den kan
præsenteres på næste menighedsmøde.
Informationsmøder for menigheden:




Informationsmøde holdes ved adventsfesten søndag den 2. december.
Næste informationsmøde derefter holdes søndag den 31. marts 2019.

12. Mødefrekvens i fremtiden:


Det er aftalt, at der i 2019 holdes menighedsrådsmøde ca. hver anden måned.

13. Kommende møder:


Torsdag den 29. november klokken 19.00.

14. Eventuelt:



I sognebladets ”Kronikken” skrives kun om de personer, der føres i menighedens kirkebog.
Fergus sørger for skilte, der viser vej uden om kirken til skolens hjertestarter.

