
Referat menighedsrådsmøde tirsdag d. 24. januar 2023 kl. 18.15 – 20:10 

Deltagere: p. Wieslaw, p. Marcin, Carsten Sole, Jan Siekierski, Judyta Butkiewicz, Edna Sode, Bjarne Ackey, George Achiam, 

Paul Jørgensen 

Ikke tilstede: Paulito Castillo 

1. Velkomst ved Jan og bøn ved p. Wieslaw 

2. Godkendelse af dagsorden - OK 

3. Godkendelse af sidste referat - OK 

4. Nyt fra sognets præster 

Coolkirke arrangement gik fint. Krybbespil i den polske gruppe i weekenden 

5. Orientering fra formanden 

Canon ønsker legitimation på ejer i forbindelse med leasingen af ny kopimaskine 

6. Dåb og vielser - Nye regler omkring registrering navn i forbindelse med dåb, Mere information 
følger. 

7. Pastotalråd - Information fra mødet 

Økonomien er stadig meget dårlig i Bispedømmet, hvorfor der kommer fokus på kirkeskat. 

Information omkring den nye Missale. Der blev opridset hvordan man burde modtager 

kommunionen. 

8. Kirkeskat – Status på den afsluttede kampagne – Vi har 17 nye kirkeskatte kontrakter 

9. Regnskab 2022 – Udgår til næste møde – p. Wieslaw 

- Budget 2023 – Udgår til næste møde – p. Wieslaw 

- Regnskabsgruppe – P.G. Rasmussen, C. Turcu, T. Nguyn, P. Sølberg 

- Udgifter til strøm og varme – Udgår til næste møde – p. Wieslaw 

10. Vedligeholdelsesgruppe 

a. Akutte problemer – Løst hængende liste i kirken, Pipe ved orgelvæg sidder løs, rude på 
kirkens tag blev knust af en nytårsraket.  

b. Forbedringer i kirken – Lys ved indgangen Hans Bogbinders alle 4, nye overdækninger 
ved døre, Hans Bogbinders alle 2 og 4. Kirkegulvs fliser er løse – p. Wieslaw 

c. Dato for kommende møde – Ingen planer foreløbigt 

11. Forsikringer – Tilbuddet blev accepteret med bedre dækninger & billigere end tidligere forsikring  

12. Opfølgning fra tidligere møder 

a. Udendørs belysning foran kirken skal tænde i forbindelse med messer, evt. ur/lyssensor 
eller tilkobling til våbenhus belysning, LEDlys i våbenhus er monteret 

b. Web/Domæne udbyder, adgang til den engelske hjemmeside – Vi har kontrol nu. 

Engelsk Facebook side, overdragelse – Møde med Kate, George, Edna og p. Marcin 

c. 3 timers parkering på gaden, problemer med at fremmede parkere på kirkens p-plads 

p. Wieslaw kontakter grundejerforeningen/p-selskab eller sende kontaktinfo til Jan 

d. Missions uge d. 12.-19. marts måned 2023 – Bannere hænges snart op foran kirken. 

Plakater hænges op i kirker i hovedstadsområdet. Et nyt kors hænges op til venstre for 

hovedindgangen.  

e. Kopimaskine – Bliver leveret 25. januar 2023 

f. Fundraising kampagne for projekt fyrrum – Bjarne sender beskrivelse til George 

13. Eventuelt – Planer om Metro station ved Elisabeth Hospital, afventer evt. høring 

14. Dato for næste møde – Medbring venligst jeres kalender 

- 7. marts 2023 kl. 18:15 med mad 

15. Menighedskalender – kommende arrangementer inden næste møde 

Sognedag holdes d. 28/1-2023 i Sankt Pauls kirke i Taastrup 

16. Afsluttende bøn og tak for et godt møde 


