
Referat af menighedsrådsmøde, den 23. september 2022 

 

1. Referatet fra sidste møde blev godkendt 

 

2. Dagsordenen blev godkendt med tilføjelse af punkter om e-mailadresser, snerydning, spare 

tiltag, skolebestyrelsen og fonde. 

 

3. Evaluering af ”Velkommen Hjem” – alle var enige om, at det var en stor succes, som vi gerne 

gentager næste år omkring samme tidspunkt. 

 

4. Sct. Michaels Fest – der er kød tilovers fra velkommen hjem, så folk skal blot medbringe salat 

og brød. Vi køber drikkevarer og står for grillen. Der hænges flag op i kirken. Menighedsrådet 

gør alt klar inden messen og finder de relevante Sct. Michaels salmer frem.  

 

5. Høstfest – den 16. oktober. Caritas står for maden, sælger billetter mm. Overskud fra madsalg 

og auktion over gaver går til Caritas.  

 

6. Stormødet – inden næste menighedsrådsmøde sammenfatter Helle, Henrik og Dragana alle 

punkter, og herefter ser vi, hvordan vi kommer videre dérfra og kommer i gang med de første 

ønsker.  

 

7. Indkøb af ledningsfri støvsuger til kirken – ønsket imødekommes af alle, og støvsugeren er 

indkøbt.  

 

8. E-mail adresser – af sikkerhedsmæssige årsager giver det bedst mening, at alle får en 

”katolks.dk” mail. Gregers undersøger, om hele menighedsrådet skal have en sådan mail. 

Bliver det nødvendigt, er der opbakning til dette.  

 

9. Snerydning – den gamle aftale, vi har haft med skolen i mange år, er opsagt. Vi indhenter 

yderligere informationer, fakta, priser mm. fra skolen og ser derefter på den bedst mulige 

løsning for os.  

 

10. Spare tiltag – temperaturen i kirken sættes ned til 19 grader. Vi prøver også at skrue ned i 

menighedssalen, når salen ikke er i brug.  

 

11. Skolebestyrelsen – omkring GDPR, så tager Dragana kontakt til sognekonsulent Son Bui. 

 

12. Fonde – Kolding Kommune har en liste over lokale fonde, som vi kan få tilsendt. 

 

13 Eventuelt. Joan vil gerne bede rosenkrans den første søndag hver måned – for de mange 

bønner i kurven. Fuld opbakning til dette. Vinduespudsning fortsat? – udsættes til næste 

møde.  


