Referat for menighedsrådsmøde d. 15. dec. 2019
Tilstede: Maria, p. Benny, Bjarke, James, Kevin, Fatima, Alicja
Fraværende: Khuong, Thanh Vu
Gæst: Ole
Referent: Kevin
Meddelelser fra formanden
-

Fatima er vendt tilbage.
Formanden henstiller til at vi i menighedsrådet møder til tiden, især når der kommer
gæster og deltager til møderne.
Jubilæet gik fremragende og alt var som det skulle være, tak til alle der har ydet en indsats
for at få arrangementet stablet på benene.

Meddelelser fra præsten
-

Klokketårnsudvalget har afholdt et møde.
Arbejdet på klokketårnet skal påbegyndes senest september 2020, for at der kan gøres
brug af de donerede beløb.
Prisen for klokketårnet vil være 750.000 kr.
Der er ind til videre indsamlet omkring 500.000 kr. til projektet.
Maria kontakter Slavko for at undersøge hvorfor klokketårnet ikke kan placeres på det
oprindeligt tiltænkte sted.

Opfølgning af punkter
-

Møblerne fra Maglås er ankommet, men da nogle er overflødige, skal disse afskaffes. Maria
vil undersøge om genbrugsbutikker kan afhente dem.
Internettet i menighedssalen er blevet omplaceret og fungerer optimalt. Der vil blive
ophængt en seddel med adgangskode.
Lampeophæng i kirken er forsat sat på pause, og vil blive taget op på et senere tidspunkt
når økonomien er til det.
Varmeregningen er steget siden sidste år, og i forbindelse med dette er det aftalt at alle
gerne må være opmærksomme på at radiatorerne ikke står på mere end 2 - 2,5.

Økonomi og regnskab
-

Regnskabet er blevet gennemgået med vores revisor, Ole, og alt ser fornuftigt ud.
Dato for budgetmøde er blevet fastlagt til: d. 27. januar 2020

Kirkeskat, gennemgang af forslag og evt. initiativer
-

Intet at berette.

Vedligeholdelsesliste

-

Maria kontakter Rafid vedrørende en ny vedligeholdelsesliste for det nye år.

Evt.
-

P. Benny fremlagde om Stella Maris projektet. Fatima og James vil repræsentere Esbjerg
menighed ved mødet i Edinburgh.

Næste møde
-

D. 2. marts kl. 17.00

