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Referat af menighedsrådsmøde den 14. januar 2020 

 
 
Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, Ulrik Vangstrup (ref), Anna Jørgensen, Ellen Margrethe 
Nelth, Ludwig von Malsen. 
Afbud: John Munro 
Fravær: Ole Plum (orlov til 01-04-2020) 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 

A. Godkendelse af dagsorden  
B. Godkendelse af referat af MR-møde den 5. november 2019  

 
Punkt 2. Regnskab for 2019 
Pia gav status for Menighedens økonomi. Bidrag i kirkeskat er fortsat lavere end tidligere år. Fra 
1.2.2020 beregner banken indlånsrente. Regnskab forventes afsluttet i februar.    
 
Punkt 3. Orgel 
Pia oplyser at ansøgning om midler til istandsættelse først vil blive behandlet af Fondet efter at 
næste ansøgningsfrist udløber i april 2020.  
 
Punkt 4. Pastoralrådsmøde 
Der har været afholdt Pastoralrådsmøde den 16. og 17. november, 2020. Ellen Margrethe refererede 
fra Pastoralrådsmøde. Bl.a. de emner der blev behandlet på mødet er følgende: Status på kirkens 
bygninger, økonomi og kirkeskat, vedligehold af bygninger, modtagelse af nye præster i 
menighederne.  
2020 bliver et år hvor kirken har særlig fokus på familien og dens udfordringer.  
Der er taget initiativ til uddannelse af nye sognesekretærer i menighederne. Ellen Margrethe 
deltager i dette arbejde. 
 
Punkt 5. Caritas 
Caritas vil gerne besøge Menigheden i forbindelse med kirkekaffe for at tale om deres arbejde. Dato 
vil blive offentliggjort hurtigst muligt.  
 
Punkt 6. P-plads bag Kirken 
Menighedsrådet diskuterede parkeringspladser bag kirken. P. Mate vil tale med SJS ledelse om brug 
af området.  
 



	

	

Punkt 7.  Orientering / v sognepræsten og formanden 
 
Himmelske dage 2022 afholdes hvert 3. år. Arbejdet med planlægning fortsætter. Der afholdes 
møde med en repræsentant for dette arrangement ved MR-mødet i april.  
  
Afholdte arrangementer – siden sidst 
 
Der var en kort evaluering af de afholdte arrangementer. Der er stor ros til alle for at bidrage. 
 

• Adventsretræte og Juletiden 
• Skt. Nicolaus Fest, tovholder Ole 
• Hellig 3 Kongers Fest, v/ p Mate, Beata og Jerzy 

 
Arrangementer i nær fremtid 
 

• Lørdag den 25. januar 2020, kl. 14:30: Møde i KÆK med Jørgen Nybo 
Tovholder Ellen Margrethe 

• Søndag den 1. marts 2020: Fastelavnsfest 
            Tovholder Birthe S. 

• Søndag den 22. marts 2020: Menighedsmøde  
v/ menighedsrådet 

 
Aftalte MR-møder 
25. februar 2020 
17. marts   2020 
28. april     2020 
  9. juni      2020 
 
 


