
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 26. februar 2019 

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

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

1. Orientering fra sognepræsten: 

 Vi er begyndt med børnemesser med godt resultat. Målgruppen er under 10 år. 

 Der er dialog med P. Noval om kateketkursus. Datoer bliver aftalt. Der er også kontakt 
med Kasper Baadsgaard om at hjælpe på et senere tidspunkt. 

 Sebastian O. J. hjælper med firmelsesundervisning. 

 P. Fleetwood fra Liverpool besøger os i august og holder foredrag inden den engelske 
messe. 

 Kirken har ansat en ny organist. Thomas Høyer vil gerne igen være aktiv i den engelske 
messe. 

2. Orientering fra formanden: 

 Julekoncert: Gertrud Messerschmidt har kontaktet os angående en julekoncert med sit 
kor med ca. 30 sangere. Koncerten er gratis. 

3. Orientering fra sekretæren:  

 Kirken har ansat en organist Charlotte Andersson, som sammen med Jette vil spille til 
søndagsmesserne. Charlotte får et honorar på 1.500 kr. pr. messe. Charlotte vil også 
tage sig af koret. 

 Martin foreslår et hæfte til påskevigiliens liturgi. Der indkaldes til et møde herom. 

 Kirken har behov for en ny kopimaskine. Anskaffelsesmulighederne må undersøges 
nærmere. Skolen har en god leasingaftale. 

4. Godkendelse af budget 2018 og 2019:  

 Regnskab og budget blev godkendt enstemmigt. 

5. Kirkens indretning:  

 Arkitekten arbejder fortsat på projektet. Vi venter på et overblik. 

 Michele: Materiale til knælepuderne vil koste ca. 25.000 kr. i den nødvendige kvalitet. 
Er vedtaget enstemmigt. 

 Binh vil gerne slibe og lakere væggene i kirken. Også dette projekt venter på arkitekten. 

 Den udendørs opslagstavle er kun til kirkens officielle meddelelser. 

6. Kommende møder: Næste møder er onsdag den 10. april klokken 19.30 og onsdag den 5. juni 
klokken 19.30. 

7. Eventuelt:  

 Parkering: Vi har modtaget tilbud fra COPARK. Der arrangeres et møde med firmaet. 
Skolen skal med i ordningen.  


