Resumé af budget- og ordinært møde i Skt. Elisabeth Kirkes menighedsråd 15.02.2020
Budgetmøde
Regnskab for 2019 gennemgået og budget for 2020 lagt. Det færdige regnskab og budget lægges på
hjemmesiden.

Ordinært møde
1. Godkendelse af referat fra menighedsrådets møde 09.11.19: godkendt
2. Sket siden sidst:
Elisabethfest: I 2020 er det irakernes og libanesernes tur til at stå for Elisabethfesten.
Besøg af Kim fra DUK gav godt udbytte for de deltagende.
Adventsretræten i Slagelse forestået af diakon Michael Münchow var en god oplevelse, men havde
desværre ringe tilslutning fra Holbæk.
Luciaoptog: I år fik kun børn, der mødte til aftalt tid, lov at deltage. Dette fungerede bedre.
Jul: MR takker for den fine julekrybbe, libaneserne havde sat op. Næste år opsættes den danske julekrybbe
af pladshensyn, fordi julenats messe i 2020 fejres i Holbæk.
Firmelse 25.04. udsat, da mange børn ikke har deltaget i undervisningen. Ny dato: 22.05.2021.
Nyt Vatikanflag til en pris af 207 € er indkøbt, delvis finansieret af overskud fra Elisabethfesten
3. Kommende arrangementer:
22. februar: Fastelavn. Menigheden opfordres til at medbringe færdigbagte fastelavnsboller.
Fasteretræte afholdes I Slagelse. Dato og oplægsholder ikke fastlagt.
04. april: Palmesøndag.
10. april: Langfredag. MB forsøger af finde en præst til at fejre liturgien i Holbæk.
11. april: Påskevigilien fejres i Slagelse.
4. Næste møde i menighedsrådet: 25.04. kl 13.
5. Vandskade i menighedssalen: Status for genopbygningsarbejdet
Gulv og køkken er lagt færdigt, afventer maleren.
6. Plan for rengøring af skabe og inventar og indflytning i menighedssalen
Planlægges, når vi ved, hvornår maleren er færdig.
7. Biskoppens 25-års jubilæum (BBJ)
ME spørger Niels Engelbrecht, hvordan menigheden kan give en gave efter biskoppens ønske.
8. Status for udskiftning af bulet plade i solfangeranlæg og vandvarmer (JT)
Skaden er lavet af transportfirmaet. VVS-firma Gert Jørgensen afventer stadig reaktion fra
transportfirmaets forsikring. BM følger op på sagen, der har varet mere end et år.
9. Status for MobilePay, bankkonto og evt. fælles CVR med Ansgarstiftelsen
BM overtager sagen.
10. Status for nye sognesekretærer og sikre e-mailadresser (MB)
Foreløbig har MB opstartet sin egen sikre e-mailadresse. Sikker e-mail til sognesekretærerne er
tildelt, men endnu ikke oprettet.

11. Forsikringer: kan det gøres billigere? (BM)
BM taler med Son Bui på bispekontoret.
12. Status for anvendelse af overskud fra valfarten til Polen
Overskuddet gået til ændringer i menighedssalens køkken, som bliver til glæde for alle.
13. Status for varmepumper til lejlighed og menighedssal samt mulighed for varmetilskud (BM)
BM søger bekræftelse af Eilands tilbud og sætter arbejdet i gang.
14. Status for montering af forsatsruder i kirken
Bestilling afgivet i slutningen af januar. Arbejdet forventes at gå i gang snart.
15. Opsyn med huset og fyret
Kim Andersen har fået nøgler og vil gerne hjælpe BM med opgaven.
16. Eventuelt
Niels Engelbrecht har udsendt e-mail om en kampagne til unge for at sluse flere unge ind i en
kirkeskatteordning.
17. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt

