
Kort referat af menighedsrådsmøde 1/4-2019  

 

1. Meddelelser  

a) Velkomst til Kasia (suppleant), der erstatter Izabella som medlem i menighedsrådet  

b) Der kom mange mennesker skriftemål i ’forsoningsweekenden’ med skriftemål for voksne 

fredag aften (flere end der var præstekapacitet til) og førstekommunionsbørn lørdag. Det er 

første gang en sådan ’forsonings temaweekend’ er blevet afholdt og det var en stor succes.  

c) Katekese og kirkefrokost søndag 31/3 var velbesøgt. Der blev indsamlet ca. 2000,- som går 

til et børnehjem i Congo. Således var dette fastearrangement også en positiv oplevelse.  

  

2. Opdatering om regnskab 

Ole og Anne Mette har haft et møde med Filip om regnskabet og der er kommet klarhed over en 

række ting. Menighedens likviditet er omtrentlig uforandret fra 31/12-2017 til 31/12-2018. Det 

skyldes i høj grad at stiftelsen har betalt en række af vores udgifter. Denne støtte vil blive reduceret 

med 100.000 kr i 2019, hvorfor det vil give menigheden et underskud hvis ikke der findes 

besparingsmuligheder eller øget kirkebidrag. 

 

Regnskabspraksis ændres for 2020, så regnskabet for sognet bliver adskilt fra Stiftelsens regnskab. 

Det vil gøre regnskabsforhold mere overskuelige.  Anne og Ole arbejder allerede nu på et simplere 

regnskab og en overskuelig oversigt over indtægter/udgifter i samarbejde med Filip og p. Kris. 

 

3. Sogneblad – status om ny redaktion og behandling af forslag om digitalisering 

Det er et ønske at finde ny redaktør til sognebladet – gerne en der ikke allerede er involveret i 

frivilligt arbejde, for at få flere aktive i menigheden. Pt. har udelukkende aktive folk i menigheden 

tilbudt sig.  Der vil blive averteret efter ny redaktør ved søndagsmeddelelser, og se om nye 

interesserede melder sig. Skift af redaktion giver oplagt mulighed for at MR tager møde med 

redaktør og taler om indhold, muligheder og ideer og vil blive planlagt når redaktør er valgt.   

 

Muligheder for digitalisering drøftes også – det er en overvejelse at arbejde hen mod elektronisk 

udgave (pdf), der så evt. kan printes af familie/venner til medlemmer af menigheden, der ikke har 

computeradgang (tidsperspektiv – udgang af året).  

 

 

4. Påskeforberedelser 

Påskereception. Vi kan bede folk komme med noget spiseligt og drikkevarer. Samtidig opfordrer vi 

folk til at melde sig til at bidrage til oppyntning/oprydning. Lister anbringes i våbenhus. 

 

Vi mangler også nogle til at tage imod nye folk i den stille uge og byde velkommen. De skal også 

styre, at nogen ikke reserverer hele rækker til familie og venner.  Invitationen til at være med som 

hjælpere skal læses op allerede på søndag til alle messerne. 

 

5. Skt. Joseph Søstrenes afsked – mindeplade 

Kasia vil gerne designe og tovholder på en mindeplade, det vil ske i samarbejde med p. Kris og 

søstrene. Økonomi, placering mm vil senere blive præsenteret for MR til beslutningstagning. 

 

6. Valg af repræsentant til skoleudvalg 

 

Thanh bliver vores nye repræsentant (afløser til Izabella) 


