
Referat fra menighedsrådsmøde mandag den 29. september 2020 

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

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

 Orientering fra sognepræsten: 

 Førstekommunionen gik godt. Der er firmelse med generalvikaren på lørdag. 

 Livio er kommet i praktik i menigheden indtil sin diakonvielse. 

 Der var rotter i huset om natten. Et firma blev tilkaldt for at aflive rotten. Det blev meldt 
til kommunen, som kom for at syne forholdene. Der skal sættes rottespærrer op. 

 Der er adskillige hvepseboer i bygningen. Et privat firma har fjernet dem. 

 Caritas har lejet et kælderlokale. Der bliver flyttet rundt på lokalerne i kælderen. 

 Orientering fra formanden:  

 Der er positive tilbagemeldinger angående den nye sognepræst. 

 Orientering fra sekretæren: 

 Den økonomiske styring skal forbedres. Der er behov for et aktivt, kompetent 
økonomiudvalg. Det nuværende økonomiudvalg mødes mandag den 12. oktober 
klokken 19.30. 

 Mikrofon – mikrofonudvalg: 

 Et eksternt firma blev tilkaldt for at ordne mikrofonerne. Der er anskaffet nye kabler, og 
alt fungerer fint.  

 Stangen til mikrofonen ved læsepulten er for kort. 

 På pulpituret findes knapper til at regulere systemet, og der findes et anlæg til det 
engelske kor. Kan det ikke forenkles?  

 Have projekt: 

 Tummas har tidligere sendt en tegning over projektet. Der skal sættes statuer op og 
plantes nye træer. Økonomien er endnu ikke klarlagt. Skolen skal informeres.  

 Michele: En anden menighed har købt statuer mv. i Polen. Vi kan også kigge på statuer 
købt til kirken i Taastrup. Der kan evt. foretages en indsamling i kirken. 

 Der er positiv tilslutning til et projekt til omkring 30.000-40.000 kr. evt. med 50% 
medfinansiering fra menigheden. 

 Fundraising: 

 Kirkeskat for 3. kvartal viser en mindre stigning i forhold til sidste år.  

 Vi har fået nye foldere om kirkeskat på 4 sprog. 

 Ved henvendelser om kirkelige handlinger bliver familien gjort opmærksom på 
muligheden for at blive tilmeldt kirkeskat. 

 Ved messerne er der mulighed for at give en opfordring (på flere sprog). 



 Tabernakel: 

 P. Samuele udleverer bestemmelserne omkring tabernaklet. Ifølge disse bestemmelser 
skal tabernakel og lampe derfor flyttes. 

 P. Samuele præsenterede sin tegning. Rådet vedtager, at der arbejdes videre med 
dette projekt. Biskoppen kontaktes for endelig godkendelse. 

 Tag projekt: 

 Der er blevet tætnet omkring sikkerhedskrogene. Der mangler endnu taget over toilettet 
og sakristiet.  

 Kommende møder: 

 Næste møde afholdes fredag den 23. oktober klokken 18.30 samt tirsdag den 24. 
november klokken 19.30. 
 

 Punkter til det kommende møde:  
 

 Fundraising.  

 Byggesag (møde med arkitekten). 

 Julen og Corona. 
 

 Eventuelt:  

 Intet. 


