
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 18. juni 2019 

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

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

 P. Alren har i Uganda indkøbt poloshirts til videresalg for 150 kr.  

 Sognebladet er afleveret til trykkeriet. Udvalget ønsker at udgive 3 numre om året. Det 
er vedtaget af menighedsrådet. 

 Børnehjørnet er blevet fint.  

 Knælepuder bliver nu monteret på kirkebænkene. Det er meget vellykket. 

 Orientering fra formanden: 

 Firmelsen er vel overstået. Eric og Martin står også næste år for undervisningen. 

 Tidspunktet for opkrævning af 500 kr. for udgifter til firmelse og førstekommunion var 
uheldigt valgt. Der bliver nu gjort opmærksom på dette allerede ved tilmelding. 

 Alle opfordres til at skabe dialog og lytte, så konflikter undgås. 

 Orientering fra sekretæren:  

 Sekretæren gennemgik jobbeskrivelse og kompetence-profil for tjenesterne som 
sakristan, sognesekretær og regnskabsfører.  

 Vedligeholdelse af kirken: 

 Der er blevet afholdt møde med bispekontoret angående vores byggesag. 

 Det er planen, at vi søger tilskud fra fonde til projekterne. 

 Der må foretages en fast opsparing til vedligeholdelse, Vi bør arbejde med en langsigtet 
plan og dele den op i elementer. 

 Næste skridt i byggesagen vil være en boreprøve.  

 Parkeringsordning – endelig beslutning: 

 Vi har modtaget tilbud fra COPARK og Parkeringskompagniet. De to tilbud blev 
sammenlignet. Skolen anbefaler Parkeringskompagniet og deler udgifterne med kirken. 

 Menighedsrådet har besluttet sig for Parkeringskompagniet. 

 Kirkens indretning – opdatering: 

 Tabernaklets placering: Arkitekten har lagt projektet fra sig. Menighedsrådet har 
tidligere vedtaget, hvor tabernaklet skal placeres i et sakramentskapel.  
Alterbordet kan evt. gøres mindre. 

 Efter sommerferien arbejder gruppen videre med projektet. 

 Indkøb af mikrofoner: 

 Der skal indkøbes to nye mikrofoner til ca. 3.000 kr. pr. stk. 



 Menighedsrådet godkender det. 

 Kommende møder: Næste møde afholdes onsdag den 28. august klokken 19.30. 

 Eventuelt:  

 Michele tager til pastoralrådsmøde i Middelfart den 21. juni. 

 Organisten Charlotte er stadig til rådighed som vikar, 

 

 


