Referat: menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn
Den 03.06.2019, kl. 19.00-20.30, Jens Jessens Vej 5.

Deltagere: Jacob Bjerregaard, Sr Benedikte Nielsen, Jesper Fich, Lise bloch, Lola Maria Trier, Damián
Arguimbau
Afbud: Christel Helleshøj, Mary Pamela Kasembo Louis, Anders Gundelach
1. Kort om menigheden
a. Der har været udtrykt ønske om at man annoncerede mere for begravelser, fødsler og
deslige på hjemmesiden. Det er imidlertid i strid med GDPR at offentliggøre dette som
kirke. Det er op til de pårørende selv at gøre opmærksom på det. Jesper kan i enkelte
tilfælde annoncere det fra prædikestolen.
b. Ny koordinator for oplæsere, kommunionsuddelere: Jan Sosniecki. Jesper taler med Jan
om hvad der er vigtigt at lægge vægt på i processen. Tjenesteliste med navne skal
hænges op i våbenhus samt lægges i sakristiet.
c. Bispekontoret fik ikke sendt opkrævningslister til PBS med kirkeskat i marts. Dette kan
godt påvirke indtægterne for marts negativt.
d. Søster Rut Maria stopper i sognekontoret. Dorte Hygum Sørensen erstatter hende og
Kirsten Gravgaard, der har ført kartoteket. Anette Jensen bliver vikar til Dorte. Det vil
måske ikke være muligt at opretholde fast kontortid, men der ikke på samme måde
som tidligere behov for dem. Der er få personlige telefoniske henvendelser. I stedet ses
der på en mobiltelefonnr. Som anvendes i stedet.
e. Menighedsrådet vil opfordre til, at der laves aktiviteter for børn i alderen mellem 1.
kommunion og firmelse. Jesper vil annoncere dette søndag den 15. Juni.
f. Menighedsrådet planlægger §12 møde med menigheden i foråret 2020
g. Sommerfest arrangeres den 18. august 2019.
Sr. Benedikte spørger Christel og Pamela om de vil deltage i festudvalg for festen.
Budget skønnes at blive ca. 50.000 kr.
2. Bil
Den gamle bil skal skiftes.
-

Den er gammel og vi risikerer større reparationsregninger
Der er væsentlig større sikkerhed indbygget i de nyere biler
Nyere biler er miljømæssigt bedre

Tilbud på en leaset bil Polo 1.0 Trendline var indhentet hos VW. Omkostningerne svarer
nogenlunde til hvad det koster at købe en bil, ialt 3.176 kr. månedligt inkl. moms, vinterdæk,
parkeringssensor og service inklusive. Der er 40.000 km inkluderet årligt.
Menighedsrådet godkendte leasingtilbuddet. Den gamle bil skal sælges privat. Jesper Fich forestår
dette.
3. Økonomi
a. Der er kommet 24 nye kirkeskatbetalere i år.
b. Vi gennemgår de første seks måneders økonomi til næste møde. Inden da sørger Jesper
Fich og Jacob Bjerregaard for at undersøge telefonomkostningerne, så vi kan overveje
om vi skal skifte abonnement.

c. KÆK har søgt om 8862,16 kr. til transport til sensommerudflugt. Dette blev bevilget.
Damian giver KÆK besked og sender kopi til Christel.
4. Øvrigt
Damián hjælper med at installere sikker mail til Jesper
Damián opretter en mail sogn@mariae.dk, som skal anvendes i stedet for gmail addressen når Sr. Rut
Maria stopper. Koder m.m. sendes til Sr. Benedikte og Jesper.

