
Referat af MR-møde den 15. februar 2021 

  

Tilstede: alle: dvs: Damian Arguimbau, Jacob Bjerregaard, Lise Bloch, Jesper Fich 
(referent), Anders Gundelach, Christel Helleshøj, Pamela Louis Sr. Benedikte 
Nielsen OSB, Lola Trier 

  

Menigheden 

Det er stadig coronatid med begrænsninger – bl.a. til messen (29 plus ”personale: 
søstre, præst, ministranter – disse skal IKKE melde sig til). 

Det tager lang tid at oprette alle messer – da hverdagsmesserne også kræver 
tilmelding. Det er godt besøgt og alle hverdagsmesser er kl. 17 undtagen lørdag.  

Nogle holder sig givetvis tilbage, fordi det er for besværligt at melde sig til. Men 
fordel kunne man fordele sig mere også på hverdagsmesserne, hvor der som regel er 
mere plads. 

Vi noterer med tilfredshed, at mange husker at melde fra. Sr. Benedikte redigerer en 
venteliste. 

Det er svært at tilbyde noget der er bare lidt optimalt. Firmanderne og 1. 
kommunionsbørn bliver undervist via PC. Det virker efter omstændighederne 
fornuftigt. Firmelsen gennemføres på den planlagte dato men gruppen deles i 3. 

KÆK har fået eget nyhedsområde på hjemmesiden. 

Jan Sosniecki har gjort et stort arbejde med nyhedsbreve, der nogle gange har skullet 
ekspederes ekspres. 

I Josefsåret er der i kirken blevet sat en figur op af den hellige Josef  

  

Regnskab 

Jacob Bjerregård fremlagde regnskab 2020. 



Vi havde budgetteret med et underskud på 40.000 kr, men endte med et lille overskud 
på 22.000 kr. 

Med stor glæde kan vi præsentere et fornuftigt regnskab med stabile indtægter. Det 
vidner om en stærk menighed, der skønt menigheden er fysisk begrænset, alligevel 
har en fremtrædende plads i manges bevidsthed. Kirkeskatten er steget, mens 
kollekterne er gået ca. 20.000 kr tilbage. 2/3 af kollekterne betales nu via mobilepay, 
hvilket vi er glade for, da det er vanskeligt at aflevere kontanter i banken.  

Kirken fik renoveret både træ og stengulve, der efterfølgende er blevet plettet pga 
brug af sprit. Vi gør ikke noget ved det. Det er autentisk for en kirke at fremtræde 
slidt. 

Kirkens vægge blev også malet. Præsteboligen er blevet istandsat. 

Regnskabet blev godkendt 

  

Budget 

Vi budgetterer med et mindre underskud på 23.000 kr.  

Nyanskaffelser: ministrantdragter og albaer. En ny lift til menighedssalen. Sakristiet 
skal males. 

Budget godkendt 

  

Offentliggørelse 

Jacob Bjerregård skriver kommentar til regnskab og budget og sørger for 
offentliggørelse. 

  

Revisor 

Menighedsrådet har indstillet Gert Ryom-Hansen til at revidere regnskabet. Han har 
accepteret opgaven. 

 


