
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. 20. september 2015, kl. 12:00 
Sted:  Præstegården 
Til stede:  Allan Hansen, Helena Baszkiewicz, Khalid Yousif Shamou, Katherine 

Larsen, Pastor Michal Bienkowski, Peter Dybdal Larsen og Jurjen de 
Boer 

Afbud:  Amer Alyas 
Referent:  Jurjen de Boer 

1. Opfølgning på sidste møde 

Referatet blev godkendt 
Film Peter Tantholdt Hansen anbefales: http://www.peter-marcapata.dk/peter/
peter/filmen-om-peter  

2. Kulturnatten 

Der skal stilles stole op foran i kirken til orkestret (Selandia Brass Band). Ca. 
25 stk.stole skal placeres. 
Der påregnes et salær på DKK 1000,- til orkestret. 
Plakat ved indgang skal laves (Michal spørger Elzbieta) og stearinlys (gamle 
påskelys?) placeres ved trappen.  

3. Økonomi/kirkeskat – halvårsresultat, 3. kvartals kirkeskatteresultat, evt. 
bankskift, mm. 

Vi har et underskud på grund af tagnedløbsrør, køleskab og græsslåmaskine. 
Vi havde også et underskud i medio 2014 på grund af vedligeholdelse. 
Sandsynligvis får vi igen ekstra indtægter 2. del af 2015 ligesom i 2014. 
Kaffepenge kræver opmærksomhed. Peter laver et lamineret opslag for at få 
flere penge i kaffekassen. 

http://www.peter-marcapata.dk/peter/peter/filmen-om-peter


3. kvartals kirkeskatteresultat er omkring det samme som sidste år. 
Bankskift kan ikke betale sig. 

4. Arbejdslørdage – brug af white-board – næste arbejdslørdag 

White-board til notering af arbejdsopgaver placeres på væg i køkken.  
Næste gang kan fliser i baggården rettes, og ukrudt bekæmpes. 

5. Istandsættelse af kirken – debriefing 

Arbejdet blev færdiggjort, hurtigere end beregnet og med et fint resultat. Der 
rettes en stor tak til alle dem som medvirkede.  Det blev besluttet at gå i gang 
med Våbenhuset til foråret 2016. 

6. Flytning af studiekredsdage? 

Flyttes fra tirsdage til torsdage. 

7. Næste sogneblad 

Medio november. 

8. Kalender  

Studiekredse: Torsdag d. 1. oktober og torsdag d. 22. oktober 
Aflysninger: Tirsdag d. 6. oktober, onsdag d. 21. oktober,  
Ældreklub: Torsdag. D. 15. oktober 
Høstfest den 18-10-15 hvis ok med George. 

Næste møde 26-10-15 kl. 19:30, messe kl. 19:00 

9. Diverse 

Paven har anbefalet en ekstra indsats for flygtninge. General vikar anbefaler, 
at flygtninge først registreres af myndighederne og at anmodning fra 
myndigheder afventes inden der evt. tilbydes husly af menigheder. Jurjen 
anbefaler, at Røde Kors aktiviteter støttes (bl.a. indsamling af cykler og 
møbler til reparation). 

10.Næste møde 

26-10-15, messe kl. 19:00 


