Offentlige Referat - Forvaltningsrådet
Skt. Annæ Kirke, Amager
Dato: Den 6. februar 2017
________________________________________________________________________________
Referat
1. Bøn og velkomst.
Formanden bød alle velkommen, især Bobby, som deltog i mødet for første gang.
2. Godkendelse af dagsorden for dagens møde.
Godkendt.
3. Godkendelse af referat fra mødet d.19. november 2016.
Godkendt.
4. Nyt fra sognepræsten.
- Den polske gruppe har fået et besøg af en af de højtstående præster i Polen.
5. Nyt fra formanden.
- Se øvrige punkter.
6. Økonomi.
o

o

Kirkeskat
i. Carsten har lavet et forslag til en brochure med tre sprog (dansk, polsk og
engelsk). Forslaget blev godkendt. Sognepræsten og Carsten (Grazyna
oversætter til polsk og John Paul til engelsk) arbejder videre på brochuret, som
skal godkendes af forvaltningsrådet.
Kollekt (mobilepay)
i. Sognepræsten beder sr. Dorota om at sætte et forstørret skilt om en mulighed
for at betale kollekten via MobilePay.
ii. Den polske og den engelske gruppe har allerede annonceret denne mulighed.

Derefter gennemgik sognepræsten sognets økonomi.
7. Administration og kommunikation.
o

Kartotek
i. Bjarne og Daniella har fået undervisning af én fra bispedømmet i at føre
centralkartotek.
o Sognebladet
i. Vi har snakket om en mulighed for at sende sognebladet elektronisk, så vi bl.a.
kan skære ned på portoudgifterne.
ii. Carsten og Piotr skriver et forslag til, hvad der kan skrives i de næste
sogneblade, om man stadig vil have det i papirform. Ellers bliver det sendt
elektronisk
8. Kalender.
o

KoolKirke
i. Forslag: sognet giver 5000 kr. til KoolKirke. Forslaget er godkendt.
ii. Forslag til udflugter med KoolKirke (fælles for alle tre sproggrupper)

o
o
o

o

o

Fastelavn
i. Det bliver en familiemesse kl.10 og derefter fastelavn
Fasteretræte
i. Alle tre grupper arrangerer den hver for sig
Madindsamling
i. Vi gør det igen i år, hvor vi sætter en kasse ude i våbenhuset. Man kan lægge
”tør” mad ind i kassen. Maden gives videre til Sisters of Mercy som kører en
Caritas suppekøkken for de hjemmeløse i Nørrebro.
Ordenskald projekt
i. Projektet er gået stille og roligt i gang i den engelske gruppe
ii. Vi har diskuteret, hvordan vi ellers kan sætte det i gang; f.eks. forbønner, info
om muligheden
iii. Bispedømmet er interesseret i flere diakoner
Better World Denmark
i. BWD shop skilter stadig med BWD skilt, som skal ned, da pengene går til sognet
og ikke til BWD
ii. Sognepræsten beder Jerzy Czopek om at fjerne skiltet
iii. Der skal laves et nyt skilt

9. Lokaler.
o

o

o

o
o

Toiletter og rengøring
i. Piotr er stadig i gang med at bestille toiletholdere og sæbedispensorer
ii. Vi diskuterede, hvem der kan rengøre toiletterne og hvor ofte. Sognepræsten
prøver at finde ud af det inden næste møde
Relikvier
i. Vi har 6 relikvier i kirken: hl. pave Johannes Paul II, hl. Pater Pio, Faustyna,
ordensstifter af Immaculata søstrene Edmund Bojanowski, hl. Karolina
Koskowna, Urszula Ledochowska med stor tilknytning til Danmark
ii. Hl. Clemmens er i kapellet
iii. Måske kan vi lave en folder med info om relikvierne
Køkkener
i. Køkkenet ved den store sal skal være funktionelt, en slags grovkøkken med
køleskab, bordplads, gode opvaskefaciliteter, måske køleskab
Opbevaring / Nøgler – firmelsesgruppe
i. Sognepræsten får lavet et sæt nøgler og giver det til John Paul
Beskæring af træer
i. Træerne ved parkeringspladsen skal beskæres
ii. Sognepræsten undersøger, om der er et andet tilbud
iii. Carsten og sognepræsten arbejder videre på sagen.

10. Punkter og dato for næste møde.
11. Eventuelt.
Næste møde: den 24.april kl. 18:30 (senere udsæt til 6. juni 2017)

