Møde menighedsråd møde mandag d. 22. august 2022 kl. 18.15 – 20:10
Deltagere: p. Wieslaw, Paul Jørgensen, Jan Siekierski, Edna Sode, Bjarne Ackey, p. Marcin Gacek
Ikke tilstede: Carsten Sole, Judyta Butkiewicz, Paulito Castillo, George Achiam

1. Velkomst ved Jan og bøn ved p. Wieslaw
2. Godkendelse af dagsorden
- Godkendt
3. Godkendelse af sidste referat
- Godkendt
4.

Nyt fra sognets præster
- Ny missale, må ibrugtages 11. september 2022
- 125-års jubilæum for Sankt Annæ Skole
- Jacek Aniszewski, bor primært i Odense
- p. Marcin figurer ikke på katolsk.dk og heller ikke tilknyttet i bispedømmet endnu

5. Orientering fra formanden
-

Klage over processioner i forbindelse med Påskesøndagsfejring samt Kristi Legems og blods fest.
Dertil blev der klaget over klokkeringning.
p. Wieslaw svarer Jacob Messerschmidt mail fra 12. august 2022

6. Nyt fra Pastotalråds mødet
-

Godkendelse af menighedsrådsvalget 2022, stemmedeltagelse til valget på omkring 10%
Deltagelse i den Synodale proces, var meget lav
Manglende engagement i støtte til Kirkeskat blandt nogle præster

7. Regnskabs opfølgning
- Kassebeholdning, positivt indestående på kr. 280.000, dog forventes større udgifter til el og
varme, så der forventes et underskud i år, i forhold til planlagt budget for 2022
- Kollekt, 2018 – kr. 500.720, 2019 – kr. 570.950,
2020 – kr. 297.620 (covid-19), 2021 – kr. 277.030 (stigende kirkeskat indtægt)
8. Vedligeholdelsesgruppe - Afventer
- Ventiler i fyrrum skal skiftes inden fyringssæsonen starter.
- Kontakt med elektriker, angående udendørs belysning inkl. Timer samt lys i våbenhus
- ABC VVS ang. varmecentral
9. Kirkeskat – Kampagner
- Møde 6. september 2022 kl. 18:30-20:30
- Kampagne starter fra Bispedømmet side i november måned, ugerne 43-44-45-46
- Kampagne brev direkte til husstandene
10. Forsikringer – Nyt siden sidst
- Afventer tilbud fra bispedømmets forsikringsselskab
11. Årshjul – Input til liturgisk samt aktivitets hjul
- Input sendes pr. mail til Jan
12. Opfølgning fra sidste møde
a. Slibning/sandblæsning kirkebænkene, 85% udført, 13 mangler at blive udført
b. Web/Domæne udbyder, adgang til sognets engelske hjemmeside

13. Menighedskalender – kommende arrangementer inden næste møde
- Kool kirke, udflugt til Sommerland Sjælland, 27. august 2022
- 11. september 2022, Høstfest kombineret med Sankt Annæ fest og fejring af ny Missale
- 18. september 2022, ordensløfte, S. Teresa Piekos
14. Eventuelt
- Nogen der ønsker at stå for fejring af Sankt Annæ fest, fremadrettet?
- 10. august 2022 blev der afholdt videokonference vedr. syntesen af synoden
- Ny kirke ministerielle kirkebøger, afventer endelig godkendelse fra rigsarkivet
- Anmeldelse af rotter, der er igen problemer
15. Dato for næste møde – Medbring venligst jeres kalender
- Tirsdag d. 8. november 2022 med julefrokost kl. 18:15 – 20:50
16. Afsluttende bøn og tak for et godt møde kl. 19:55

