
Resumé af konstituerende møde i Skt. Elisabeth Kirkes Menighedsråd, Holbæk 26.04.2014 
 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Birthe Hjort (BH), Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ), Jeniton 
Soosaithas (JS), Mitek Wozniak (MW), Sebastian van der Meer (BM) og Jan Tecza (JT). 
Afbud fra: Lena Al-Gezinki (LA) 
 
 

1. Konstituering af det nye menighedsråd 
Formand: Sebastian van der Meer (BM) blev genvalgt.  
Næstformand: Birgit Bidstrup Jørgensen (BBJ). 
Kasserer: JanTecza blev genvalgt. 
Bisidder til kasserer: Jeniton Soosaithas (JS) bistår kassereren med forskellige opgaver. 
Referent: Birgit Bidstrup Jørgensen blev genvalgt. 
Repræsentant til Pastoralrådet: Helena Baskiewitz fra Slagelse vil gerne genopstille. MR godkender dette. 
Der skal findes en suppleant. 
 

2. Sket siden sidst 
Ved valget til MR var valglisterne ikke korrekte, idet mange medlemmer af menigheden ikke var ført på, og 
det resulterede i problemer med at få lov at stemme. Problemet med valglisterne skyldes delvis, at 
Bispekontoret er i færd med at skifte system. De blev løst på stedet af sognepræsten.  
For de, der brevstemte, viste der sig problemer med at forstå, hvordan brevstemmer skal udfyldes. Det 
resulterede i en del ugyldige stemmer. Næste gang vil MR sørge for, at tolke udarbejder en vejledning på 
forskellige sprog som hjælp til at udfylde stemmesedlerne korrekt. 
 

3. Bog ”Genopdag Katolicismen” (forslag fra BBJ) 
Bogen udgives af Pastoralcentret finansieret ved crowd fonding. Materiale fra bogen har været tilgængeligt 
til gennemsyn på Pastoralcentrets hjemmeside og findes af høj kvalitet. Hvis en menighed donerer 3.400 kr. 
til udgivelse af bogen, vil menigheden til gengæld modtage 40 bøger. MR vedtager at støtte projektet 
gennem en indsamling i menigheden. De, der donerer 100 kr. eller derover, kan modtage en bog.  
 

4. Suppleanters deltagelse i MRs arbejde 
Suppleanter deltager ikke i MRs møder og modtager kun resumé af disse. Suppleanter indtræder i MR, ifald 
et medlem udtræder i valgperioden. 
 

5. Næste møde: 10.05.14 kl.13. 
 

6. Eventuelt 
 

7. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt. 
 


