
Referat fra menighedsrådsmøde tirsdag den 4. januar 2022 

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

Godkendelse af dagsorden: Godkendt. 

Referatet fra sidste møde blev godkendt uden bemærkninger. 

• Orientering fra sognepræsten: 

• Den nye messebog kommer snart. Der kommer også en orientering om den synodale 
proces. 

• Elinor havde en dejlig fødselsdag og modtog en ikon fra menigheden. 

• Julekrybbe og juletræ blev sat op med hjælp fra flere i menigheden. 

• Pedellen Jan hjalp med snerydning. 

• Restriktionerne bliver bibeholdt og sikkert forlænget. 

• 16. januar fejrer vi messe for Skt. Knud Lavard. 

• Der bliver snart lagt nyt tæppe i kirken. 

• Orientering fra formanden:  

•  Det var fint med julekrybbe, juletræ mv. 

• Det går meget bedre sprogligt med den engelske messe. 

• Orientering fra sekretæren: 

• Der skal udarbejdes årsregnskab og udfærdiges budgetter for 2022 i løbet af de næste 
par uger. 

• Vi arbejder stadig på information om energiforbedringer.  
 

• Tilbud på glaspartier i kirken (præsentation og drøftelse): 

• Vi har modtaget et tilbud på ca. 325.000 kr. ekskl. moms. 

• Der er mulighed for forskellige modeller (kapel, væg hele vejen, delvis væg, 
børnehjørne). 

• Forskellige modeller blev drøftet på mødet. 

• Der skal også tages hensyn til højttalere. 

• Det bør undersøges, hvor lang tid installationen vil tage. 

• Vi bør indhente minimum 3 tilbud. Eric kontakter en alternativ leverandør. 

• Bispekontoret bør inddrages. P. Samuele kontakter bispekontoret. 

• Knud Lavard fest den 16. januar i skyggen af restriktioner (beslutning): 
 

•  Messen afholdes for Skt. Knud Lavard, men festen aflyses. 
 

• Festen kan evt. holdes til sommer sammen med valfarten til Haraldsted. 
 



• Oprydning i kælder (kort orientering af P. Samuele): 
 

• Der er ingenting i kælderen, som kan bevares. 
 

• Røde Kors kan komme og tømme kælderen. 
 

• Der vil fortsat blive afholdt loppemarkeder, men uden langvarig opbevaring af tingene. 
 

• Gennemgang af tag-arbejdets udførelse: 
 

• Arbejdet er udført med mange fejl ifølge vores VVS-firma. 
 

• P. Samuele kontakter VVS-firmaet for evt. udbedring af fejl. 
 

• Energiforbedringer (blandt andet fjernvarme): 

 

• Vi arbejder stadig på information om energiforbedringer. Vestforbrænding kontaktes 

igen for et møde i løbet af januar for at drøfte evt. fjernvarme. 

 

• Sekretæren kontakter et firma, der kan rådgive os om energiforbedringer af forskellig 

art i kirken.  

• Kommende møder: 
 

• Næste møde afholdes mandag den 7. februar klokken 19.30. 
 

• Eventuelt: 
 

• Intet. 
 


