Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 7. februar 2022
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar og Martin, Fergus og Sebastian. Fraværende Michele.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
•

•

•

•

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Livio er rejst til familien i Italien på grund af dødsfald i familien.

•

Der er indkøbt nye lette borde til menighedslokalet.

•

Der er kommet ny salmebog til brug for børnemesser.

•

Der har været en stor oprydning i kælderen med mange kasserede ting, som kom på
lossepladsen.

•

Der er kommet nyt gulvtæppe i kirken og ny gulvmåtte i indgangen.

•

P. Samuele har været til personalesamtale med biskoppen.

•

Der er igen mulighed for kommunion under begge skikkelser i messer med forholdsvis
få deltagere. Derfor starter vi denne ordning under hverdagsmesser.

Orientering fra formanden:
•

Tak til instruktørerne for undervisningen af firmanderne.

•

På søndag den 13. februar er der menighedsmøde med information om menigheden og
valget.

Orientering fra sekretæren:
•

Regnskab for 2021 og budget for 2022 er nu færdigt og revideret og vil blive fremsendt
til bispekontoret. Det officielle regnskab er tilgængeligt for alle på kirkens hjemmeside.
Gerda Krarup fortsætter som revisor.

•

Kollekt under messen kan genoptages. Størstedelen af kollekten betales via MobilePay.
Indtil videre fortsætter vi med den nuværende ordning.

Den synodale proces:
•

Bispedømmet har udgivet en vejledning omkring den synodale proces. Det handler om
at mødes omkring emner, som er vigtige for kirken – gerne som gruppearbejde. Efter
denne proces formidles resultatet tilbage til bispedømmet senest den 1. maj. Dialogen
kan foregå i de sammenhænge, hvor medlemmer af menigheden allerede mødes.

•

Måske skal en styregruppe indbyde til en samling i menigheden med gruppearbejde.
Det kan gøres en søndag efter den danske messe i fastetiden. Efter den engelske
messe kan der være en samling for disse. Martin vil gerne være primus motor.

Bygningsvedligeholdelse og forbedringer:
•
•

Firmaet Gaihede foretager energimærkning og vil måske være vores entreprenør
fremover.
Den 15. februar har vi møde med Vestforbrænding om fjernvarme.

•

Vi har modtaget 2 tilbud på glaspartier i kirken. Firma nummer 2 har tilbudt løsningen til
en pris på ca. 225.000 kr. inkl. moms. Menighedsrådet har godkendt løsning 2. Der
aftales møde med bispekontoret snarest.

•

Næste møde afholdes mandag den 7. marts klokken 19.30.

•

Emner til næste møde:
•

•

Bygnings- og energiforbedringer.

Eventuelt:
•

Martin ønsker en projektor med lærred og højttaler i menighedslokalet. Menighedsrådet
støtter dette forslag.

