
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 10. januar 2020 

Til stede: P. Alren, Eric, Gunnar, Martin, Fergus. Sebastian og Tummas. Afbud fra Michele. 

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

 Fr. Simon Peter har været til stor hjælp i juletiden. 

 Kirkeskat er forøget væsentligt siden sidste år. 

 P. Alren er bortrejst fra 20. januar til 14. februar. 

 Orientering fra formanden: 

 Formanden ønsker en oversigt over kommunionsuddelere, specielt til den engelske 
messe. 

 Orientering fra sekretæren: 

 Vi kan ikke trykke DUK sanghæfter. Vi kan købe sangbøger fra DUK. Beslutning: Vi 
køber 50 stk. De skal opbevares betryggende i en kasse. 

 Et foreløbigt regnskab for 2019 foreligger nu. Der skal i den kommende tid udarbejdes 
budget for 2020. Gunnar udarbejder et forslag, der forelægges økonomiudvalget. 

 Status på vedligeholdelses projekter: 

 Tagrenovering: Arbejdet er næsten fuldført. Tummas kontrollerer, at arbejdet bliver 
afsluttet tilfredsstillende. 

 Forundersøgelse: Intet nyt fra ingeniøren. Vi afventer kontrakt mv. inden 
igangsættelsen. 
 

 Status på Sankt Knud Lavard festen: 

 Alt vedrørende messen er på plads. P. Alren sørger for  en PowerPoint med teksterne.  

 Festen: Den foregår i gymnastiksalen. Der er 5 villige hjælpere til det praktiske. 
 

 Status for menighedsrådet, hvad har vi opnået, hvilke mål har vi for 2020: 

 Antal danske børnefamilier er vokset. Besøget ved den engelske messe er steget. 

 Eric: Mere integration mellem de to sproglige grupper tilstræbes. 

 P. Alren: Det er et ønske at få vietnameserne inddraget mere i menigheden. 

 Tummas: Hvordan fastholder vi børnene og forældrene efter firmelse og 
førstekommunion? 

 Vi mangler en DUK lokalgruppe.  

 Vi kan evt. afholde en ungdomsmesse en lørdag aften med p. Kasper Baadsgaard. 
 

 Kommende møder: Fredag den 21. februar klokken 18.30 og tirsdag den 24. marts klokken 
18.30. 
 

 Eventuelt:  

 Tummas: Der har flere gange været mindre hærværk uden for kirken. Vi afventer og 
håber, at der ikke sker yderligere.  


