
Resumé af konstituerende møde i Skt. Elisabeth Kirkes Menighedsråd, Holbæk 
09.04.2022 

 
Til stede: Sognepræst Michal Bienkowski (MB), Marymalar Elden (ME), Jeniton Soosaithas (JS), Sebastian 
van der Meer (BM), Anders Ravn Jepsen (ARJ), Charbel Saab (CS), Zdzislaw Socinski (ZS) og Birgit Bidstrup 
Jørgensen (BBJ), ref. 
Afbud fra: Mitek Wozniak (MW) 

 
1. Konstituering af det nye menighedsråd:  

Formand: Marymalar Elden 
Næstformand: Sebastian van der Meer 
Kasserer: Jan Tecza (indtil næste møde i MR)  
Referent: Birgit Bidstrup Jørgensen 
Suppleant: Zdzislaw Socinski  
 
Kassereren behøver if. reglerne ikke selv være medlem af MR. Rådet beslutter at forsøge at finde 
en kasserer uden for rådet. Tages op på næste møde. Indtil da fortsætter Jan Tecza som kasserer. 
 
Repræsentant til pastoralrådet: De tre menigheder i Slagelse, Kalundborg og Holbæk skal vælge en 
fælles repræsentant. Beatrice Musomandera fra Kalundborg, som var repræsentant i sidste 
periode, skal spørges, om hun vil fortsætte.  
 

2. Forløbet af menighedsrådsvalget 
Der blev afgivet 60 stemmer ud af 339 stemmeberettigede navne på valglisten.  
Valgresultatet er præget af, at flere kun stemte på 1 eller 2 kandidater. Det er fuldt lovligt, men kan 
skævvride resultatet med forholdsmæssigt flere stemmer til bestemte kandidater. Derfor er der 
ønske om ved næste valg at opfordre til at stemme på det forudbestemte antal kandidater. 
 

3. Suppleanters deltagelse i MRs arbejde 
MR beslutter, at suppleanten skal have mulighed for at deltage i MRs møder. Suppleanten er 
informeret om dette og vil modtage referat af MRs møder. 
 

4. Menighedsmøde om Synodalitet 20.04. 
Indtil nu er der syv tilmeldte. MR forsøger at få flere tilmeldinger. 
MB indleder med et oplæg, hvorefter deltagerne opdeles i grupper for at diskutere de spørgsmål, 
der er udsendt. På budgetmødet er afsat penge til indkøb af pizza til deltagerne.  
 

5. Næste ordinære møde: 14.05. kl. 13. 
 

6. Eventuelt 
Motoren til orgelet er slidt op og skal udskiftes. Anslået pris omkring 20.000 kr.  
ME: Mail fra bispedømmet: fra næste år bliver kassererens arbejde fuldt digitalt.  
ARJ indkøber pc til den nye sognesekretær.  
11.04. vurderer en forsikringsagent vores bygninger mhp. at skifte forsikringsselskab. 
 

7. Godkendelse af dette mødes referat: Godkendt 
 

 


