Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 23. november 2021
Til stede: P. Samuele, Eric, Gunnar, Martin, Sebastian og Fergus. Michele fraværende.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger.
•

•

Orientering fra sognepræsten:
•

Tagrenderne er blevet repareret. Håndværkeren gør opmærksom på, at det tidligere
udførte arbejde med tagpap er udført i dårlig kvalitet.

•

Klokketårnets elektriske system med betjeningspanel bliver nu repareret og fornyet.

•

KNUS Seniorklub er startet. Der var 20 deltagende til første sammenkomst. Aktiviteten
fortsætter på månedlig basis.

•

En glarmester har besøgt kirken for at give tilbud på glasvæg og kapel. Vi modtager
tilbud om ca. 2 uger.

•

Skolen kontaktes for at få information om brandsyn.

•

Vi har fået trykt sangbøger til den engelske messe.

•

Der er flere fejl på højttalersystemet på pulpituret, der anvendes til den engelske
messe. Nogle er blevet rettet, men der skal anskaffes 3 mikrofoner.

•

Vi har fået ny fjernstyret vandmåler.

•

Kirkens bil skal til syn og service.

•

Møde med bispekontoret angående betonrenovering skal arrangeres snarest.

Orientering fra formanden:
•

•

Den nye engelske sangbog er en hjælp.

Orientering fra sekretæren:
•

Der afholdes menighedsrådsvalg søndag den 3. april 2022:
•

Følgende medlemmer genopstiller:
1.
2.
3.
4.
5.

•

Martin Ebert
Gunnar Lorenzen
Michele Marques
Sebastian Horch
Eric Maillet

Følgende medlemmer genopstiller ikke:
1. Fergus Clancy

•
•

Navnene formidles videre til formanden for valgstyrelsen.

Økonomi: Kirken har en likvid kapital på mere end 1 mio. DKK. Det bør overvejes at
bruge midler på klima- og energiforbedringer. Kan gasfyrene fornyes? Hvor meget
varmespild har vi i lokalerne?

•

DUK – status:
•

•

Anskaffelse af tæppe til kirken – pris og farve:
•

•

Næste møde afholdes tirsdag den 4. januar 2022 klokken 19,30.

Punkter til kommende møde:
•
•
•

•

Eleanor skal fejres den 12. december ved kirkekaffen. Petrea er ansvarlig. Menigheden
giver Eleanor en ikon. Beløbet indsamles.

Kommende møder:
•

•

Søndag den 5. december sælges de 13 gamle korsvejsstationer på auktion efter
messen. Beløbet bruges til betaling af statuerne. Min. beløb er 250 kr.pr. stk.

Kommende menighedsfester:
•

•

De nuværende retningslinjer berører ikke vores dagligdag. Kun ved over 200 deltagere i
kirken skal der kræves Corona pas. Juleaftens messe klokken 16 kan det blive
nødvendigt med Corona pas.

Salg af gammel korsvej
•

•

Tæppet omkring altret skal udskiftes med allergivenlige tæppefliser. Det nuværende
tæppe er snavset og kan ikke renses mere. Skolens pedel Jan har givet tilbud på ca.
20.000 kr., hvortil kommer ca. 3.000 kr. for kokostæppe ved indgangen.
Menighedsrådet godkender udgiften.

Nye COVID-19 retningslinjer
•

•

Kirken har haft besøg af DUKs konsulent Kim Tai. Han vil gerne hjælpe os, Vi har en
kapital på ca. 8.000 kr., og DUK giver flere tilskud. Vi har haft en ministrantdag med 6
deltagere, og vi har børnemesser. Skolen bliver også inddraget.

Gennemgang af tagarbejdets udførelse.
Energiforbedringer.
Skt. Knud Lavard fest

Eventuelt:
•

Intet.

