
VOR FRUE MENIGHED I SLAGELSE
Frederiksgade 7, DK - 4200 Slagelse
tlf. 0045 - 58 52 06 45
e-mail: mb@katolsk-vestsj.dk

REFERAT AF MENIGHEDRÅDSMØDE I VOR FRUE MENIGHED
SLAGELSE

Tidspunkt: Søndag d. 17. august 2014, kl. 12:00
Sted: Præstegården
Til stede: Allan Hansen,  Helena Baszkiewicz, Pastor Michal Bienkowski, Peter

Dybdal Larsen og Jurjen de Boer

Afbud: Katherine Larsen, Khalid Yousif Shamou og Amer Alyas havde meldt
afbud

Referent: Jurjen de Boer

1. Godkendelse af det sidste referat samt opfølgning, herunder genopstart af
arbejdslørdage, ophængning af akustikplader, genoptagning af
studiekredse, trimning af birketræ, mm

Arbejdslørdage kræver opmærksomhed.
Merete har fundet håndværker som har et forslag til trimning af et birketræ.
Kaffegruppen kører bedre nu Jurjen sender SMS-er til de tilmeldte.
Helena ønsker at blive fjernet fra kaffelisten.
Vi venter med at købe en ny affaldsspand, på grund af økonomi.
Understrygning af tager er udført.
Katherine kan skaffe isolationsmateriale til isolering af tag.

2. Gennemgang af halvårsregnskab og halvårsresultatet af kirkeskatten

Katherine har lavet regnskabet til det første halve år færdigt. Resultaterne
præsenteres. Vi har et underskud som er omkring  50.000 kr. større end budgetteret.
Hvis man inkluderer "afregning 5 årigt lån Bispekontoret" på 4.000, som
skal betales, så er det omkring 54.000 kr.
Årsager er lavere indtægter og højere udgifter ifm:



- vi får mange kirkeskat-indtægter først december (15.000 kr.)
- højere fyringsudgifter (11.000)
- blomster (5.000)
- bygninger vedligehold (18.000)
- forsikring, skat bil (3.000 egen risiko)
- generelt højere udgifter
Vi afventer desuden en regning ifm rotte-rengøring.

Jurjen skriver et bidrag til sognebladet med en anmodning om at forøge
kirkeskatbidraget med 25 %. Vi vil forøge at forøje indtægterne ved kirkekaffe. Vi vil
studere fyringsregistrering for at undersøge mulighederne for at spare på
fyringsudgifter.

For at spare penge kan vi undersøge:
• at placere forsætrammer på vinduerne i kapellet,
• evt. plastikblomster.
I Poland har de smykke kunstige blomster

Forretningsudvalget ønskede, at bispekontoret gennemførte flere besparelser, men
bispekontoret har gennemført alle mulige besparelser. Thomas kan ikke finde flere
muligheder.

3. Mulige krucifiksløsninger

Det gamle statue gives tilbage til Pastor Stephen Holm. En opstandne Kristus koster
25.000. Helena forslår en tornekrone i stedet for en Kristusfigur.
Vi finder forskellige løsningen som præsenteres til menigheden.

4. Udskiftning af projektører over alteret

Projektørerne har p.t. 500 watt hver. Der skal lejes en stillage. Der udskiftes til
diodelys som vil kunne holde 20 gange længere.

5. Justering af klokkeuret

Klokkeuret er 8 minutter forkert. Pastor Stephen Holm kan forklare, hvordan det
justeres.



6. Plan for titulærfesten

Der skal engageres folk til al lave mad. Helena laver en liste til tilmelding.
Titulærfesten afholdes den 31. august 2014.
Peter organiserer drikkevarer: 2 kasser vand, 1 kasse øl, 2 kartoner hvid og 2 kartoner
rød vin.

7. Forberedelse af arrangement i forbindelse med kulturnatten

Den 26. september afholdes kulturnatten. Vi er blevet inviteret til et
forberedelsesmøde hos Harbo i Skælskør. Vi spørger Annelies van de Meers kor. Der
er messe kl. 20:00 og efterfølgende kan der være korsang.

8. Kalender

Ingen messe i Slagelse: 20-8, 3-9, 4-9, 9-9, 17-9
Studiekreds: 8-9 og 2-9
Arbejdslørdag: 6-9
Ældreklubben: 18-9
Caritas arrangement: 12-9 på stationen mellem kl. 7 og 9
Høstfest i oktober, aftales næste gang
Titulærfesten: 31-8, efter messen, med spisning

9. Diverse

Sognebladudgivelse primo oktober.
Det skal organiseres, at præsterne, som har hjulpet, mens Michal var på ferie, får
kørselsudgifter udbetalt.

10. Næste møde
29-9 messe kl. 19:00


