
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. 26. oktober 2014, kl. 12:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:  Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Pastor Michal 

Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de Boer 
Afbud:  Katherine Larsen og Khalid Yousif Shamou havde meldt afbud 
Referent:  Jurjen de Boer 

1. Godkendelse af referat af sidste møde samt opfølgning  
Referatet blev godkendt. 
Allan beder en maler om et tilbud til maling af sideskibet. Tilbud/forslag vedrørende 
sideskibet omfatter i første omgang kun malingtype og pris på selve malingen der 
skal bruges, men ikke selve arbejdet.  
Telefonsvar og automatisk omstilling, koster 19 kr. per måned. Michael undersøger 
muligheden og gennemfører det evt. 
Der skal købes en almindelig græsslåmaskine. Vi skal finde et tilbud. 
Amer kan desuden finde en benzindrevet græsslåmaskine til omkring 200 kr.  

2. Stillingtagen til forslag til forsatsruder i kapellet 
Vi har modtaget et tilbud på 3500 kr. Det er bedre nu end senere at placere dem, for at 
spare penge. 
Vi forsøger at få støtte fra bispekontoret til sideskibet som projekt, og i samme 
omgang inkludere forsatsvinduer i projektet. 

3. Prioritering af arbejdsopgaver til næste arbejdslørdag (ophængning 
akustikplade, udskiftning af vandhane, oplægning resterende isolering, 
montering af forsatsruder(?), havearbejde, udskiftning af haspe, 
lakreparation af kors, kørsel til genbrugsstation mm.)  



På lørdag forsøger vi at gennemføre ovenstående. Allan køber en vandhane, Jurjen 
køber lak til korset.  

4. Høstfest – hvem tager sig af hvad? 
George vil være aktionær igen. Gaverne præsenteres sammen med offergaverne.  
Amer og Jurjen hjælper George for at indsamle penge. Allan fortæller om børnene 
som støttes og de to formål, som en evt. rest af pengene vil blive anvendt til. 

5. Rengøringsregning – orientering 
Vi har modtaget timesedler på rotterengøringen. Virksomheden anvendte 19 timer til 
tøjvask. Allan forsøger at få reduceret timerne. 

6. Kalender 
Ingen messe: 
7-11 måske forsinket messe 
12-11 
26-11 
10-12 
17-12 

6-11 alligevel messe 
9-12, kl 7:00 om morgen 
Der afholdes en adventsretræte inden jul i Holbæk. Tidspunktet er ikke kendt p.t. 
17-11 studiekreds 
20-11 og 18-12 ældregruppen 
2-11 høstfest 
15-11 Sankt Elizabeth fest i Holbæk (titulærfest). 
Ved det næste pastoralrådsmøde skal der diskuteres, hvad de vil fokusere på de næste 
4 år. Næste menighedsrådsmøde vil blive afholdt den 23-11-14. 

7. Diverse 
Holbæk har lovet at betale en udestående regning. 
Udnævnelse til kommunionsuddeler vil blive foreslået til menighedsrådet ved vores 
næste møde. Michal kommer med navne ved vores næste møde. 
Hazem bliver sandsynligvis viet til diakon af vores biskop. 
Der skal købes en ny bil til Michal. Ved leasing kan der muligvis spares penge. Fem 
døre er påkrævet. 

8. Næste møde 
Søndag 23-11-14, kl. 12:00 efter kirkekaffe.


