Referat 5/2019: Menighedsrådet, Sankt Mariæ Sogn
Den 02-12-2019, kl. 19.00-21.00, Jens Jessens Vej 5.
Deltagere: Damian Aguimbau, Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Lola Maria Trier,
Anders Gundelach, Christel Helleshøj og Lise Bloch.
Afbud: Mary Pamela Kasembo Louis.
1. Siden sidst (alle) herunder:
• Multimediesituationen: Der er udtrykt ønske om opsætning af en skærm i menighedssalen
og en i kælderen, bl.a. af hensyn til undervisningsholdene, men andre kan også få glæde af
den, f.eks. når vi har foredrag. Der skal kunne tilkobles både Windowsbaserede pc og Mac. I
menighedssalen kan der opsættes en stor skærm på en arm, således at skærmen kan drejes.
Der kan opsættes en mindre skærm i kælderen. Damian undersøger mulighederne.
• Det undersøges, om der kan købes en ikke-håndholdt mikrofon til den mobile forstærker.
Damian undersøger mulighederne.
• Børne- og ungdomsarbejdet: Undervisningshold i forbindelse med første kommunion og
firmelse er i gang. Børnelørdagene er desværre sat i bero pga. manglende tilslutning.
• Hvis man ønsker at benytte et lokale, skal man booke det i forvejen. Ellers risikerer man at
gå forgæves.
• Ministrantdragterne trænger til udskiftning. Der skal købes stof, som er hvidt, ikke
gennemsigtigt, strygefrit og åndbart. Mulighederne undersøges, og sagen sættes på budget
2020.
• Vagtplanlægning: Der er huller i vagtplanen ifm. kommende messer. Der er udsendt en
reminder.
• Der har været henvendelser om dårligt eller manglende overblik over hjemmesidens
aktivitetskalender, når man tilgår den fra en mobiltelefon. Damian kontakter teknikerne og
beder dem se på, om visningen kan forbedres.
• Der er pt. godt 200 modtagere af nyhedsbrevet. Menighedsrådet ser gerne, at flere tilmelder
sig. Ved kommende messer bliver der udleveret en seddel med sognets mailadresse, så
interesserede kan tilmelde sig.
• Våbenhuset har fået en ny termorude.
2. Økonomi
• Præstens gamle bil er solgt til en meget fornuftig pris, og den nye, leasede bil er leveret.
• Der er bevilget et rejselegat på 3.000 kr. til en ung, der gerne til deltage i valfart.
• Der er ingen bemærkninger til status på budgettet for 2019. Status tages løbende op på alle
menighedsrådsmøder fremover. Der bør udsendes en statusoversigt sammen med
dagsordenen.
• Bispekontoret har meddelt, at regnskabet for 2019 skal være færdiggjort på et tidligere
tidspunkt i forhold til tidligere år. Det skyldes nye regler fra myndighederne.
Menighedsrådet bemærker, at regnskabet ikke kan færdiggøres, før sidste rate af
kirkeskatten er overført til sognet. Regnskabet skal underskrives af revisor, præst og
menighedsrådsformanden. Hvis vi kommer ud for et tidspres, kan menighedsrådet eventuelt
inddrages pr. mail.

•

Der er kommet en del nye kirkeskatteydere til. Den økonomiske effekt kendes på nuværende
tidspunkt ikke, dels fordi andre kirkeskatteydere er faldet bort, og dels fordi sognet ikke
informeres om, hvor meget den enkelte kirkeskatteyder bidrager med.

3. Eventuelt
• Benedikte orienterede om indvielsen af ”Flinten” d. 29.11.2019. Benedikte fik en snak med
Frederiksbergs borgmester. Han vil gerne besøge både klosteret og kirken.

Referent: Anders

