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. 1. februar 2015, kl. 12:00
Sted:
Præstegården
Til stede: Allan Hansen, Amer Alyas, Helena Baszkiewicz, Katherine Larsen,
Khalid Yousif Shamou, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen
og Jurjen de Boer
Afbud:

Ingen

Referent: Jurjen de Boer
1. Regnskab 2014
Et udkast af regnskabet blev præsenteret. Ifølge udkastet var der tale om et
underskud.
Efterskrift: Et senere udkast viser dog et overskud på omkring 5.000 kr. Årsagen til
forskellen er, at vi allerede havde reserveret mange penge i 2013 til tag, mur og
rotterengøring, hvilket ikke var afregnet i det første udkast. Desuden manglede en
stor donation til de fornylig anskaffede projektører i regnskabet.
Vi har dog ikke opnået den ønskelige stigning ifm kirkeskat.
Regnskabet skal sendes til bispekontoret inden marts 2015. Vi vil spørge, om Anna
Heidebo vil være revisor.
2. Budget 2015
Bispekontoret har gjort os opmærksom på, at der er 21 menighedsmedlemmer, som
betaler for Katolsk Orientering, men som ikke betaler kirkeskat. Hvis de betalte 100
kr./måned, så vil vi kunne modtage 25.200 kr. ekstra i indtægter pr. år. Bispekontoret
kan give os en liste på disse personer, og vi vil tale med dem / kontakte dem i 2015.
Desuden vil vi bede dem, som allerede betaler kirkeskat, at betale 25 % mere.
Vi forventer desuden at kunne spare på vand, varme og elektricitet.
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3. Infomødet søndag d. 8. februar. Dagsorden – hvem gør hvad.
Allan indleder og leder infomødet
Michal præsenterer de pastorale aktiviteter i 2014 og de forventede i 2015.
Jurjen og Katherine præsenterer regnskabet og budgettet.
Allan præsenterer forslaget til det nye katolske Danmarkskort.
Helene uddyber Danmarkskort, og hvad der er foregået i pastoralrådet.
Allan præsenterer konsekvenserne af forslaget til vores menighed.

4. Diakonvielsen lørdag d. 7. februar
Vi afleverer menighedens gave på lørdag til Hazem Aziz.
5. Kalender
Arbejdslørdag:
7-3 fra kl. 9:00 til kl. 12:00
I februar er arbejdslørdagen aflyst.
Ingen messe:
2-2
4-2
5-2
16-2 hver mandag
23-2
Møde med Holbæk ifm fælles omkostninger:
Jurjen sender en e-mail til Holbæk ifm et mødeforslag den 14-3 fra 14:00 til 15:00.
Møde med Ringsted:
Ringsted vil tage initiativet til et møde med os ifm det nye Danmarkskort.
Studiekreds (18:30 messe):
10-2
24-2
Askeonsdag:
18-2 messetidspunktet ændres til 19:30
Indsamling til fastelavn (fastelavnsboller):
8-2
Fastelavn:
15-2

Vi spørger George, om han vil indkøbe alt, og om han vil koordinere med Amer ifm
slikindkøb.
Ældreklub:
19-2
Næste møde:
8-3
6. Diverse
• Et puslebord skal sættes op i badeværelset.
• I Sjællandstidende, mangler vores gudstjenester, hver søndag klokkeslet (kl.
10:00) og hvem der er præst. Vi tager emnet op næste gang.
• Der afholdes en familiekonference den 1 - 3 maj 2015, overnatning Danhostel
Ishøj Strand, Ishøj Strandvej 13, 2635, Ishøj. Se
www.familiekonference.katolsk.dk. Michal hænger plakat op ved begge
indgange (kirken og menighedssalen).
7. Næste møde.
Søndag 8-3-15, kl. 12:00 efter kirkekaffe.

