
Referat fra menighedsrådsmøde mandag den 11. januar 2023 

Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Jan, Michele, Martin og Sebastian. Fraværende Lieng.  

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• Biskoppen kommer til festen den 15. januar.  

• Der har været et fint krybbespil med skolen i kirken. Julemesserne forløb godt. 

• Der har igen været lækage i rørene i kælderen. Fjernvarmen virker fint. 

• Der er nye bestemmelser angående ministerialbøger. Vi kan ikke mere udstede civilt 
gyldige dåbs- og vielsesattester. Der kommer snart katolske kirkebøger. 

• Orientering fra formanden: 

• Formanden har et par rejser forude, og det kræver ændringer i forhold til firmandernes 
forberedelse. 

• Orientering fra sekretæren: 

• Regnskabet skal afsluttes, og årsregnskab skal udarbejdes og revideres i den 
kommende måned. Den nuværende regnskabsfører og revisor fortsætter. 

• Renoveringsprojektet afventer møde med bispekontoret, som tidligere har bevilget 1,4 
mio. kr.  

• Indsamling til glasvæg - status: 
 

• Der er indkommet ca. 39.000 kr. – en del er indbetalt på bispedømmets konto, som 
giver mulighed for skattefradrag. 
 

• Skt. Knud Lavard fest: 
 

• Petrea og Wictor står for klargøring i gymnastiksalen. Eric sørger for drikkevarer. 
Mange har tilbudt at tage mad med.  

• Michael spiller orgel, og det engelske kor medvirker. 

• Programmet i gymnastiksalen mangler. 

• Skolen laver plancher til ophængning. 

• Michele sørger for quiz. 
 

• Samarbejdsaftale med skolen: 
 

• Mange elementer i samarbejdsaftalen bliver ikke overholdt. Skolen må for eksempel 
kun parkere på den nederste parkeringsplads. Der skal aftales et møde med skolens 
ansvarlige. P. Samuele taler med Christa Bonde om samarbejdet. 

 
 



• Dato for næste møder:  
 

• Næste møde afholdes onsdag den 1. marts klokken 19. 
 
 

• Emner til næste møde: 
 

• Status på renovering af kirken og fredning. 
 

• Påske i kirken. 
 

• Eventuelt: 
 

• Intet. 
 


