Referat fra menighedsrådsmøde onsdag den 29. august
Til stede: P Alren, Eric, Martin, Tummas, Sebastian, Michele, Gunnar og Fergus.
Mødet startede med fotografering af rådet.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
1. Nyt fra Sognepræsten:





Fra rejsen til Canada: Mange af ordenens provinser bliver sammenlagt. Der er stor
præstemangel. Ordenens ressourcer fokuseres på egne med de største behov.



Vinduerne på de tre toiletter mellem værkstedet og skolen bør blændes/lukkes. Skolen er
blevet anmodet om det. Vi venter på svar fra skolen.



Vi har nu fået en ny sekretær, og han er i gang. Hans tjenester befrier mig fra meget
papirarbejde, og jeg kan så mere koncentrere mig om den pastorale tjeneste.

Nyt fra Formanden:


Der var menighedsmøde søndag den 26. august. Der var stor positiv opbakning til
formandens orientering. Der var forslag om fælles dansk/engelsk messe.



Nyt fra Sekretæren: Tilmeldinger til førstekommunion og firmelse er på vej.



Økonomi:





Den aktuelle status blev gennemgået. Indtægterne fra Bispekontoret kommer i det
væsentligste i 4. kvartal. Der er styr på økonomien.



Udgifterne balancerer i forhold til hele året.



Michele sender en økonomisk oversigt til alle.



Der skal stadig fokuseres på en øgning af indbetalt kirkeskat.

Kirkerummets indretning:


Der er behov for et lærred til den engelske messe. Der har været holdt et forsøg med
opsætning af et lærred. Det er nu igen blevet fjernet. Menighedsrådet vil snarest træffe
beslutning om den rigtige løsning.



Arbejdsgruppen for kirkerummets indretning holder møde lørdag den 1. september
klokken 10.30.



Tæpper til ministranter mv.: Der arbejdes videre med projektet i arbejdsgruppen.



Orgel: Thomas er ikke interesseret i at blive fast organist. Måske kender Jette Thomsen en egnet
person. Rådet har besluttet at ansætte en organist.



Orientering fra udvalg:


Facaderenovering (Tummas): Den tidligere ansvarshavende ingeniør er blevet kontaktet.
Der har været et møde med gennemgang af bygningen. Der er ingen skader på

bygningen foranlediget af byggepladsen. Der er fugtskader på facaden. Der kan være
tale om at reparere taget samtidig, men det kan nok holde 10 år endnu. Der kan søges
støtte til formålet fra Naturarvsstyrelsen. Flere fonde kan evt. kontaktes. Vi afventer
ingeniørens tilbagemelding.





Parkeringsareal (Tummas): Der er sat nye skilte op. Det har haft en effekt. Der er behov
for flere skilte. Emnet tages op på næste møde.



Havearbejde mod Toftebæksvej: Emnet tages op på næste møde. Der skal være enighed
med skolen.

Kommende møder:




Næste møder: Tirsdag den 11. september klokken 19.00 og onsdag den 24. oktober
klokken 19.30.

Eventuelt:


Sebastian Horch sidder i skolens bestyrelse og skal evt. genvælges.



Samarbejdsaftalen med skolen mangler stadig. Eric skal underskrive.



Caritasmøde i kirken søndag den 30. september. Biskoppen celebrerer messen. Der
mangler hjælpere. Se program på kirkens hjemmeside.

