Resumé  af  ordinært  menighedsrådsmøde  i  Skt.  Elisabeth  menighed  den  10.maj  2014  

!

Til  stede:  Sognepræst  Michal  Bienkowski(MB),  Birthe  Hjort  (BH),  Lena  Al-‐Gezinki  (LA),  Jeniton  Soosaithas  
(JS),  Mitek  Wozniak  (MW),  SebasBan  van  der  Meer  (BM)og  Jan  Tecza  (JT).  Birgit  Bidstrup  Jørgensen  (BBJ),  
ref.  

!

1.  Sket  siden  sidst  
Casper  Thorup  har  sagt  ja  Bl  at  være  suppleant  i  Pastoralrådet.  
Energiforbruget  i  kirken  er  betænkeligt  højt.  Der  opsæOes  for  at  følge  forbruget  på  NVEs  hjemmeside  
gennem  det  næste  år.    
JS  har  sat  fem  lamper  med  sensor  op  på  gang  ved  sal  og  i  klokketårn  for  at  spare  el.    

!

2.  Hylder  i  kælderen  og  bruge  kælderen  som  depot    
Der  mangler  plads  Bl  opbevaring  af  forskellige  Bng,  som  p.t.  ligger  under  trappen.  MR  besluOer,  at  der  skal  
bygges  hylder,  så  Bngene  hæves  fra  gulvet.  Planer  godkendes  på  næste  møde.  

!

3.  Lave  undervisningslokale  bag  sakrisHet  om  Hl  kapel    
MR  besluOer,  at  lokalet  ikke  indreOes  Bl  permanent  kapel,  idet  der  stadig  er  brug  for  det  Bl  undervisning.  
Derimod  ændres  rummets  indretning,  så  det  kan  fungere  som  et  kapel,  der  kun  bruges  ved  specielle  
lejligheder,  fx  i  påskehøjBden  og  evt.  Bl  hverdagsmesser  i  den  koldeste  periode.  Lokalet  trænger  Bl  at  blive  
sat  i  stand  i  samme  proces.  LA  udarbejder  forslag  Bl  indretning.  Tages  op  igen  på  næste  møde.  

!

4  Fyr,  både  i  kælder  og  på  loKet  Har  fået  service  og  er  blevet  repareret  med  to  nye  pumper  og  fungerer  nu  
ﬁnt.  

!

5.  Brug  af  menighedssal  og  præstebolig  (JS)  
Nye  JS  skriver  et  forslag  Bl  retningslinjer  for  udlejningen.  
Lejemål  kan  annulleres,  hvis  salen  skal  bruges  i  forbindelse  med  en  kirkelig  handling.  
Når  præsteboligen  bliver  sat  i  stand,  må  den  kun  bruges  af  præsten  og  dem,  præsten  vælger  at  låne  den  Bl.  

!
6.  Næste  møde:  28.06.14.  kl.  13.  
!

7.  Kommende  arrangementer  
17.05.14.  bliver  nye  vinduer  monteret  ved  toileOerne.  SM  køber  ind  Bl  at  grille  for  deltagerne.  
25.05.  Valfart  Åsebakken:  MB  opfordrer  under  ”meddelser”  Bl  samkørsel.  
31.05.  1.  kommunion  for  to  børn.    
Der  bliver  en  kort  sakramental  Blbedelse  ecer  kommunionen  i  alle  messer  i  juni  måned.  
21.06:  KrisB  Legems-‐  og  blods  fest  med  procession  gennem  byen.  SM  søger  om  poliBBlladelse.  
Fællesspisning  bagecer  af  medbragt  mad.  
MB  holder  ferie  de  tre  sidste  uger  af  juli.  

!

8.  Eventuelt:    
BBJ:  Kirkeskat  og  folder  sæOes  på  næste  dagsorden.  

!

9.  Godkendelse  af  deXe  mødes  referat:  Godkendt  

