Resumé af møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 09.11.2013
1 Sket siden sidst
Høstfest: Der var ikke så stor deltagelse i messen og auktionen, men det lykkedes dog de tilstedeværende
at samle de 5.160 kr. ind, som dækker udgifterne til de to børn.
Teglsten blæst af under stormen d. 28.10. Skaden er udbedret.
2












3

Indkomne forslag
MR vedtager fremover at købe potteplanter til pynt på almindelige søndage, og der kan pyntes
med friske blomster på festdage.
Hvis nogen selv pynter kirken før store fester, skal de huske, at det hører med, at man fjerner de
visne blomster før næste lørdags messe.
CT er ny kontaktperson til Missio Danmark.
CT og BBJ formulerer en tekst til sognets hjemmeside med information om menighedens økonomi
inkl. procentdelen af kirkeskatbetalere, hvad indkomne pengene går til etc.
Det er stadig ikke muligt at komme på hjemmesiden via Internet Explorer. Webmaster orienteres.
Vedligeholdelsesplan for menighedens bygninger i de næste 5 år bør udarbejdes før udgangen af
det nuværende råds valgperiode. Punktet sættes på til næste møde.
En bøsse til indsamling af penge til reparationsprojekter bliver opstillet. Formål med indsamlingen
vil fremgå ved skiltning og skal følge af vedligeholdelsesplanen.
Før menighedsrådsvalget i april 2014 skal der nedsættes en valgstyrelse med repræsentation både
fra MR og menigheden i øvrigt. JT og BH deltager fra MR. MB efterlyser andre deltagere under
meddelelser.
Det nye råd skal bestå af 7 medlemmer + nogle suppleanter med ret til at overvære MRs møder,
men uden stemmeret. Suppleanter indtræder som aktive medlemmer af MR i tilfælde af frafald
blandt medlemmerne. Kandidater til MR skal betale kirkeskat og være aktive kirkegængere.
Der tilstræbes repræsentation fra menighedens forskellige nationaliteter i det nye MR.
CT melder sig som ansvarlig for en kirkeskattekampagne og forsøger at have kampagnemateriale
klar før jul. Kampagnen indebærer direkte henvendelse til medlemmer af menigheden, som endnu
ikke bidrager til fællesskabet med kirkebidrag eller kirkeskat.
Parkerede biler foran kirken er til gene for ældre og gangbesværede, som har brug for støtte fra
gelænderet for deltage i messen onsdag og lørdag. Der bliver opsat et skilt.
Næste møde: 25.01.2014

4 Kommende arrangementer
16.11. Elisabethfest med polsk mad og medbragte kager.
Advent: Gitte tilbyder igen i år at sørge for adventskrans. Det modtages med tak.
07.12. Adventstidens retrætedag i Slagelse kl. 11-14.
14.12. Luciafest med optog. Bagefter fællesspisning af medbragt mad som menighedens adventsfrokost.
24.12. Messe kl. 15.30 med efterfølgende reception.
26.12. Messe kl. 15.30 med internationale indslag. Menigheden medbringer kager til kirkekaffen.
31.12. 15.30 messe med taksigelse for året, der gik og reception
5 Eventuelt
Der mangler en sognesekretær til at bistå sognepræsten med at føre sognelister og føre registreringer ind.
MB laver opslag med beskrivelse af opgaverne og bringer en efterlysning under meddelelser.
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Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt

