
Offentlige Referat fra forvaltningsrådsmødet  

tirsdag den 6. juni 2017. 

1. Bøn og velkomst. 

Formanden bød alle velkommen. 

2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde. 

Godkendt. 

3. Godkendelse af referat fra mødet d. 6. februar 2017. 

Godkendt. 

4. Nyt fra sognepræsten.  

- Bispekontoret har givet os besked, at Sigurd bliver diakonviet lørdag den 8.juli kl. 

11:00 i vores kirke. Sognepræsten og formanden finder ud af, hvilken gave vi skal 

købe til Sigurd fra menigheden.  

- P. Zdunek (fra Hvidovre) går på pension. I begyndelsen af august fejrer han 25 års 

jubilæum som sognepræst i Hvidovre. Derefter bliver han enten i Hvidovre eller 

kommer til os.  

- Firmelse og 1.kommunion gik fint 

- Åsebakke valfart var lidt turbulent pga. fælles transport. 

- Håndværker er begyndt at sætte højtalersystem op. Hele beløbet er blevet samlet 

fra menigheden.  

5. Økonomi. 

o Kirkeskat.  

i. Vi mangler to oplysninger: menighedsstørrelse og antal af personer, der 

betaler skat, for at gøre brochuren færdig. Carsten skriver til kontoret 

(Bjarne og Daniella). 

o Kollekt 

i. Den danske gruppe skal være mere skarp på at huske at skrive kollekten 

i den danske meditationsfolder. 

ii. Vi har diskuteret kollektindsamling via mobilepay samt skiltning derom. 

  

 

6. Administration og kommunikation. 

o Forsikringer. Sognepræsten bekræfter at vi er forsikret under Stiftelsen.  

o Sognebladet. Der er mange husstande, der har tilkendegivet, at de gerne vil 

have sognebladet på mail, da postvæsenet stopper med at sende ”adresseløse” 

forsendelser, hvilket betyder, at sognebladet vil skulle sendes i kuverter.  

 

 

 



7. Kalender. 

o Valg 2018 – bispekontoret sender automatisk info vedr. valg til menighedsråd. 

Formanden tager kontakt til bispekontoret for at afklare situationen vedr. 

fremtidigt råd: menighedsråd eller forvaltningsråd 

o Firmelsesgruppen håber at præsterne vil aflægge besøg hjemme hos 

firmanderne. Disse besøg skal fordeles mellem alle præsterne. 

o Firmelse: Sognepræsten sørger for at firmandernes oplysninger videregives til 

bispekontoret. Formanden tilbydes at assistere sognekontoret med de 

oplysninger han har gemt. 

o Ordenskald projekt – formanden kontakter bispekontoret for at høre om,  

såfremt der er nogen mænd fra vores sogn der gerne vil være diakoner, hvad 

der kan gøres for dem.  

o Skt Annæ Dage: 23-24.septemer (Fundraising gruppen vil gerne planlægge 

dagene) 

 

8. Lokaler. 

o Toiletter og rengøring. Rengøring har været udført af frivillige, men fremover   

vil det være godt med nogle personer på vagt – dette skrives i 

meditationsfolderen 

o Køkken: Carsten laver et oplæg til næste gang 

o Opbevaring / Nøgler – firmelsesgruppe: formanden har modtaget nøglerne 

o Beskæring af træer – sognepræsten tager sig af det  

 

9. Punkter og dato for næste møde. 

o Valg 2018 

o Åsebakken - transport 

o Regnskab 2016 (skal sendes med dagsorden) + halvår 2017 

o Sognebladet 

o Adventsfest 

o Toiletter og rengøring 

o Køkken 

 

10. Eventuelt. 

Næste møde: mandag den 4.september kl. 18:30 


