
Referat af menighedsrådsmøde, Sankt Mariæ Sogn  

D. 8.8.2022, kl. 19.00-20.50, Jens Jessens Vej 5.  

Deltagere: Damian Arguimbau, Jesper Fich, Sr. Benedikte Nielsen, Jacob Bjerregaard, Anders Gundelach, 
Christel Helleshøj, Lise Bloch, Rose Frank og Simon Grum.   

1. Nyt fra menigheden 
 

• SMUK: Der skal vælges ny bestyrelse. 
• KÆK: Der er udflugt i morgen, for første gang siden 

coronanedlukningen. 
• Lektorplan og lektor/forslag om genindførelse af vagt vedr. 

oplæsning (forslag fra menighedsmedlem): Hvis der etableres 
planer, er der en risiko for, at oplæseren ikke dukker op. Derfor 
fortsætter vi med at prikke mulige oplæsere på selve dagen og 
forsøger at sprede oplæsningen ud på flere.   

2. Økonomi Menighedens økonomi er sund. Der er kommet lidt flere indtægter 
end forventet, mens udgifterne følger budgettet meget præcist. Det 
er ikke nødvendigt at udskifte det regnskabssystem, som vi bruger.   

3. Vedligehold • Ovnen i menighedssalen er defekt. Komfuret skal udskiftes. 
• Ventilationen er blevet repareret. 
• Det er nødvendigt at reparere et vandrør. Der tilkaldes en 

VVS’er. 
4. Sommerfest • Der er 162 tilmeldte til sommerfesten. Der er styr på borde, 

stole og mad.  
• Der skal opstilles mikrofon i haven. 
• Underholdningen er planlagt. Rollerne blev fordelt, og der 

konkurreres så hvert bord er en gruppe. Jesper køber en 
præmie til vinderbordet. 

• Et medlem af menigheden har foreslået, at der indføres 
brugerbetaling for deltagelse i sommerfesten. Menighedsrådet 
besluttede enstemmigt, at vi ikke ønsker at indføre 
brugerbetaling, fordi det kunne få nogle til at fravælge 
arrangementet.  

5. Konvertitundervisning Menighedsrådet har fået tilbudt et oplysende møde om et etårigt 
konvertitkursus. Konvertitundervisningen er et anliggende for 
sognepræsten, så derfor siger menighedsrådet nej tak til et møde. 
Det er i øvrigt menighedsrådets opfattelse, at 
konvertitundervisningen fungerer udmærket i menigheden. 

6. Foredrag Det blev foreslået, at Jesper holder et foredrag. Emnet kunne være 
bøn. Lise kontakter derudover et medlem af menigheden, der 
måske også kan holde foredrag. 

7. Næste møder        Næste møde afholdes d. 3.10.2022 kl. 19.00.  
       Punkt til dagsorden: Nye møbler til menighedssalen. 

8. Eventuelt Jesper arbejder på to foldere. Den ene er til forældre til nydøbte 
børn, og den anden handler om det katolske liv. 

 

Referent: Anders  


