Referat: menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn
Den 04.04.2018, kl. 19.30-21.30, Jens Jessens Vej 5.

Deltagere: Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Lola Maria Trier, Damian Arguimbau,
Anders Christian Gundelach, Christel Helleshøj, Mary Pamela Kasembo Louis
Fraværende: Lise Bloch
Nr.
1

Emne
Velkomst &
introduktion

Drøftelse
Sr. Benedikte hilste det nye menighedsråd velkommen. De nye medlemmer
præsenterede sig selv. Sr. Benedikte fortalte kort om Sankt Mariæs historie.

2

Konstituering

Inden valget drøftede medlemmerne menighedsrådets opgaver, herunder tilsyn med
udvikling i sognet, hjemmeside, sygekommunion, tilsyn med økonomi, budgetforslag,
m.m., dialog med bispedomen, m.v.
Sekretærs opgaver blev ligeledes drøftet, herunder administrering af Facebook, skrive
referater, indbydelse og kontakt til bispekontoret, hjemmeside, m.m.
Efter drøftelsen blev konstitueringen skudt i gang og følgende medlemmer blev valgt:
1.
2.
3.
4.

Formand: Damian Arguimbau
Næstformand: Anders Christian Gundelach
Sekretær: Mary Pamela Kasembo Louis
Regnskab og budget: Christel Helleshøj og Jacob Bjerregaard

3

Indstilling til
Pastoralrådet

Jesper Fich og Sr. Benedikte fortalte kort om pastoralt arbejde og kirkens deltagelse.
Menighedsrådet valgte Mary Pamela som repræsentant, samt at formanden tager
kontakt til menighedsrådsformand i Skt. Nikolaj Kirke i Hvidovre.
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Orientering:
regnskab,
forslag til nye
initiativer og
projekter

Regnskab
Jacob Bjerregård, Jesper Fich og Sr. Benedikte fortalte kort om regnskabet, herunder
indtægter og udgifter, samt de kommende initiativer.
Indtægter: Budgettet så positivt ud, særligt med indtægter fra kollekter, kirkeskat,
udlejning af menighedssalen samt lav drift
Udgifter: rengøring (ikke øget udgift).
Initiativer
Der blev drøftet fremtidige initiativer herunder
• havefest/jubilæum som finder sted den 19.8.2018
• Kirkefest den 07.10.2018
• Familieaktiviteter: Dette blev drøftet, i forbindelse med et ønske fra
børnefamilier, om aktiviteter til børn mellem 3 og 12 år. Det blev foreslået at
bidrag til SMUK forhøjes, hvis SMUK udfører familieaktiviteter og børnelørdag.
Projekter:
1. Renovation:
a) Trapperne fra menighedssalen ud til haven er slidt og skal repareres
b) Der er bestilt vinduer til sakristiet
c) Jespers badeværelse trænger til renovation
2.

Menighedskontor:
a) Regnskabssystem – et ønske om et fornuftigt, bæredygtigt regnskabssystem.
Hvis sognet skifter til dette system, så er vi sikret mod computernedbrud og
er heller ikke afhængige af at skulle ordne regnskabet et bestemt sted. Et
forslag om at bruge ttps://www.e-conomic.dk/ blev drøftet.

b) Lås til kontoret. Det blev drøftet, at der er behov for et låst skab, mht.
persondata loven. Alle følsomme informationer skal låses ind og der skal
være begrænset adgang til følsom information.
c) Kontormøbler: kontormøblerne er slidte og kontoret trænger til nye møbler
3.

5

Fastlæggelse af
menighedsmøder
i 2018

Kommunikationskanaler:
a) Hjemmeside: hjemmesiden er ikke særlig up-to-date og tænger til
ansigtsløft. Hjemmesiden skal være mere tilgængelig, lidt mere moderne,
pænere, professionel og med tilstrækkelige informationer til menigheden. De
overordner funktioner skal være mere statisk, og funktioner som events, osv.
kunne forblive dynamisk (kan skiftes ud efter tid og behov). Formanden,
Damian kom med forslag til en billig grafisk designer som menighedsrådet
kunne drøfte yderligere (https://www.byherskind.dk/).
b) Facebook: der skal være mere information på Facebook og menighedsrådet
vil fortsætte med at drøfte om hvad der skal stå på Facebook, osv.
c) Folder: folder med information vedr. sognet skal opdateres.
d) Nyhedsbrev: menighedsrådet vil fortsat have dette punkt på dagsorden, da
denne kanal er en vigtig indgang til information, nyheder, osv. vedr. sognet,
efter nedlæggelse af sognebladet.

Det blev besluttet at det næste menighedsmøde vil finde sted den 14. maj 2018 kl.
19.00, Sankt Mariæ Kirke, Jens Jessens Vej 5.
Yderligere møder i 2018 vil blive drøftet og fastlagt på dette møde.
Forslag til dagsorden:
1. Hvordan vi oplever menigheden
2. Hvilke initiativer/projekter der kunne sættes i gang
3. Hvordan vi kunne engagere menigheden i de initiativer/projekter der skal sættes i
gang.
4. Folder – vigtig at have den opdateret med nyttig information
5. Jubilæumsfest i august 2018
6. Nyhedsbrev
7. Facebook – om Simon fortsætter
8. menighedsrådets medlemmers profiler (kort tekster og billeder)
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Evt.

Sr. Benedikte informerede menighedsrådet, at der tilbydes et kursus for nye
menighedsrådet lørdag den 21.april2018 kl. 10.00 i Sct. Annæ Kirke Amager.
•
•
•
•

Menighedsrådet drøftede hvad det betyder at være medlem
Menighedsrådet er ikke et arbejde, men en del af kirkens tjeneste
Ældreklubbens medlemmer skal til Sverige og anmoder derfor om øgede udgifter
optil 8.900 kr. Menighedsrådet blev enige, at beløbet ikke var for voldsomt og
voterede JA til dette.
Jacob B skal drøfte folderen med Christopher og kontaktinfo om sognet skal
opdateres.

Mødet sluttede med en bøn kl. 21.30.

