Menighedsrådsmøde d. 23. august 2017
Tilstede: Pastor Gregers Mærsk-Kristensen, Ly Thi Bui, Aleksandra Jensen og Luc Tan Le. Særligt indkaldt til mødet Quoc Phu Le
Referent: Luc Tan Le
Behandlede punkter på dagsorden:
1. Gennemgang og godkendelse af mødereferat fra juni 2017
2. Gulv
Indsamlet på nuværende tidspunkt 2800 kr. Det er med stor sandsynlighed ikke brug
for det trægulv som er doneret til koret. Der arbejdes videre med fliser over det hele
kirken.
3. Økumenisk dag
En årlig tilbagevendende begivenhed med en fælles kirkedag med alle kirkesamfund i
Haderslev området. Vi er inviteret til at deltage d. 12. Nov. 2017 med fælles gudstjeneste i Harmonien kl. 11.00. Efterfølgende fællesspisning, børneaktiviteter og oplæg ved
lokale personer om fremtidens kirke
4. Ny hjemmeside
Quoc laver et udkast til en ny hjemmeside til næste møde i september.
5. Kontor- og dokumentsituationen
Der er rod i papirarbejdet med bl.a. udsendelse af registreringsattest og følgebrev m.m.
Biskoppen og generalvikaren kommer d. 29/8 på besøg for at vurdere situationen.
6. Polenstur
Gregers udarbejder en liste over ting der skal købes.
7. Haven
Der er mange, som har en mening om, hvordan haven skal passes til gene for dem der
reelt laver et stykke arbejde.
Hoa Son Dinh er ansvarlig for græsslåning og hæk og andet forfaldent arbejde.
Ly Thi Bui er ansvarlig for bed foran kirken.
Det aftales, at der efter en søndagsmesse i okt. bliver meldt ud, at de som har lyst til at
komme med forslag, kan møde op.
8. Hvordan skal dagsorden til møderne udformes?
1. Tilføjelse til dagsorden
2. Godkendelse af referat
3. Beretning fra præsten
4. Beretning fra formanden
5. Punkter på dagsorden:..
6. Evt.
7. Ny mødedato
9. Visitionsdebat
Vi skal have lavet en oversigt over forskellige arbejdsgrupper (Luc og Aleksandra)
Gregers laver jobopslag/ansøsning i menigheden for at hverve flere frivillige
Punktet diskuteres igen til næste møde
6 familiedage om året med børneaktiviteter efter messen (Quoc og de unge finder 6 datoer)
10. Evt.
Der skal afregnes med Wolfgang for installation af hårde hvidvarer i lejligheden
Næste møde er ons. D. 27. september 2017 kl. 17:30

