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Referat af  menighedsrådsmøde fredag den 14. oktober 2022  
 
Mødedeltagere: P Mate, Pia Mærsk, John Munro, Annelise Nielsen (ref.), Anna 
Jørgensen, Ellen Margrethe Nelth, Regina Laursen 
Afbud: P Roberto, Katia Soza Paz 
 
Punkt 1. Velkomst m.v. 
 
A. Godkendelse af dagsorden  
B.  Godkendelse af tidligere referater  
 
Punkt 2.  Orientering / v sognepræsten, formanden  
 

• Ny frivillige på div opgaver nøglesystem opdateres / ændres 
 

• Høstauktion søndag den 2. oktober 2022 
Indbragte DKK 3.462,10  – beløbet er overført til Sct . Vincentgrupperne 
 

• Økonomi 
SLK Status regnskab ift budget gennemgået.  
Indbetaling af kirkeskat er dalende, kollekter er på sin vis stigende, men vi giver dog 
også pæne beløb ud igen til særkollekter. Det må vi se på i et samlet billede. 
Kirkeskat.  
Vi har fortsat focus på Kirkeskat, da den er for lav ift vores behov, aktiviteter, og ikke 
mindst ift medlemmer. November er ”kirkeskattemåned”. Vi har skrevet i sognebladet, 
og fra centralt holdt skriver vi breve til ikke betalende medlemmer i løbet af efteråret. 
Derudover vil vi forsøge at få kirkeskattekonsulenten til Roskilde (PM) ifm både 
messen på posk 12.11.23 og til en messe på dansk. Internt må vi være opmærksomme 
/ følge op, eksempelvis ifm kirkelige handlinger, som går via Sognekontoret. /EMB og 
Hanh) 
Regnskabsinstruks er udleveret til Regina, Regnskabsgruppen 
 

• KÆK-møde 
Fredag den 21.10.22 kl. 15:00 Pia fortæller om at være  

”Bosat med familien i Mellemøsten” 
 

• Julens messer og arrangementer 
Alle Helgen      se Sognebladet 
Skt. Nikolaus   do. / International Kirkekaffe 
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• Musik  og Kor            
Nye kormedlemmer efterlyses. 

 

• Vandregruppen se opslagstavlen  
 
Punkt 4.  Kalender næste halvår – følgende datoer er foreløbig aftalt : 
20221120  Pastroralrådsmøde 
20221121 Adventsmiddag for MR  
20230109 LU-møde  
20230110 Dead-line artikler til sogneblad FEB MAR APR MAJ 
20230123 Budgetmøde – Økonomi-udvalget 
20230220 MR-møde 
20230219 Fastelavn  
20230301 Regnskab afsluttes 
20230303 Første fredag i marts / På hold. http://www.kvindebededag.dk/ 
20230319 Menighedsmøde  
20230421 Fest for Frivillige, fredag kl.18:00   
20230417 MR-møde 
20230424  LU-møde – evaluering påske 
20230417 MR-møde 
20230510 Dead-line artikler til sogneblad JUN JUL AUG SEP  
20230514  Første Kommunion  
Forår 2023 ? Rejse for Menigheden overvejes – nyt opslag følger.  

NB Bemærk datoerne for Første Kommunion og Firmelse 20.5. 
20230520  Firmelse 
20230612  MR-møde 
20230623  Skt. Hans Aften – fælles arr. 
 
5. Status vedligeholdelse / indkøb / renovering af bygninger 
Kirken 
Rengøring 
Marta og Lukasz vil gerne gøre rent i kirken én gang om måneden, før polsk messe, 
dvs. fra ca. kl. 14 - 16. De vil  få hjælp fra en anden polsk familie, som er flittige 
kirkegængere i vores kirke. De ønsker ikke nøgle. Det er aftalt, at Anna som hovedregel 
koordinerer. Når Anna har aftenvagt tager Anna kontakt til Jerzy, som så koordinerer 
som hidtil. Anna informerer Jerzy. 
Luftfugtigheden i kirken er fortsat for høj. 
Vi har nu købt ny større affugter. 
Konto hos Bauhaus oprettes / PM 
El - nyt tilbud bl.a. ledlys indvendig m.v. arbejdes der på (pMate  /PM) 
Vinduer v/P-plads behandles / tilbud indhentes (pMate  /PM) 
Haven er gjort efterårsklar – invasiv art ”Bella Donna” er gravet op 
 
Aftalte MR-møder  
20221121 Adventsmiddag for MR  
20230220 MR-møde 
20230417 MR-møde 
20230612  MR-møde 
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