Referat 4/2018: Menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn
Den 19-11-2018, kl. 19.00-21.00, Jens Jessens Vej 5.
Deltagere: Damian Arguimbau, Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Lola Maria Trier,
Anders Christian Gundelach, Christel Helleshøj, Lise Bloch, Mary Pamela Kasembo Louis.
Nr.

Emne

Drøftelse

1

Velkomst

•

MR-formanden hilste medlemmerne velkommen og satte mødet i gang.

2

Festskrift og

•
•
•

MR var enige at det var en vellykket fest.
Jubilæumsbogen lever op til alle forventninger og er blevet godt modtaget.
Receptionen ved bogudgivelsen kunne have brugt en mikrofon – det samme
gælder festen i haven.
Det blev bemærket at foldere kirkens våbenhus hurtigt forsvinder.
Ingen opslag i våbenhuset uden at sr. Benedikte eller Jesper har godkendt det
Menigheden har fået nyt regnskabssystem – e-conomics. Derved har vi blandt
andet en automatisk backup.
Bispekontoret har krævet at alle menigheder bruger dette system, så vores
regnskab lettere kan indarbejdes i Ansgarstiftelsens regnskab.
Der er en del der benytter MobilePay til at give til kollekten.
Vi skal igen lancere en kirkeskattekampagne.
Hjemmesiden er færdig
Anders Gundelach har læst korrektur
Damian Arguimbau søger for det tekniske ved overgangen til ny hjemmeside.
Kirkens trappe er blevet påkørt uden at nogen har givet besked om hændelsen.
Den repareres.
På Marielystvej: Ny køleskab købes.- radiatorskjulere – Jesper indhenter
tilbud.
SMUK har ca. 140 registreret medlemmer og 90 betalende
17 børn til firmelsesforberedelse og 17 børn til første kommunion forberedelse.
Børnelørdage tages først op igen i 2019.

jubilæumsfest
3

Folder

4

Regnskab.
Økonomi og
kirkeskat

•

•
•
•
•
•
•
•
•

5

Sognehjemmeside

6

Renovationer og
vedligehold af
præstebolig, bil

•

7

Børn og
undervisning

•
•
•

8

PR-orientering,
menighedsmøder
og Caritas

•
•

•

•
•
9

Næste møde

PR-orientering: PR har haft et møde på Magleås den 17.-19.11.2018
Emneaften den 14.01.2019 kl. 19.00 om Teodice – Lise Bloch er ansvarlig for
plakat, osv.
Emneaften den 11.03.2019 kl. 19.00 om Frans af Assisi og hans stigmata.
Lise Bloch og Lola Maria Trier er valgt som menighedsrepræsentant i Caritas.

Næste møde finder sted den 04.02.2019 kl. 19.00

