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Nordjylland sogns menighedsråd
Sendt til:
p. Jude Kulas (PJ), p. Mikolaj Kecik (MK), William Arnold Lee (WL), Anton Alvision Arulanantham (AA), Hien
Bui (HB), Ngoc Cuong Phung (NP), Deborah Damgaard-Hansen (DH), Sehel Tomas Bahoura (SB), Per Larsen
(PL), Mikael Blicher Breidy (MB), Line Bøgelund Nielsen (LN)
Ole Schnell (OS: Regnskabsansvarlig) Lillian Kristensen (LK: Pastoralråd)
Referat af Menighedsrådsmødet
Sendt den 27.08.14
Fraværende (med afbud):
PM (med afbud), NP (med afbud) og
SB (med afbud)
Dagsorden
Godkendelse af referat

Onsdag den 20. august 2014 kl. 18.30
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Godkendelse af dagsorden

Godkendt. Ingen nye punkter
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Fra økonomiudvalget 11.08.14
a) Flagstang og statue foran Sct.
Mariæ Kirke
b) Køkken 2. sal
c) Tilbagebetaling af 250.000 kr.
d) ½ års regnskab redegørelse
e) Udførte opgaver sommeren
2014
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Nyt fra sognepræsten/ JK
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Nyt fra formanden/ LN
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Nyt fra Aalborg
a) Biskop og maltesere 29/8
b) Nye studerende
c) Undervisning/ Indskrivning
d) Afskedsreception 17/8

a) Træet foran kirken er fældet og pladsen ønskes brugt til
en flagstang og en statue. MB gjorde rede for ønsket, og at
flagstangen kan bruges til bl.a. markering af højtiderne.
MB og LN fik mandat til at arbejde videre med en løsning.
Løsningen budgetteres i 2015.
b) OS orienterede om dette punkt. Der startes først på 2.
sal. (PJ's køkken). I forbindelse med menighedens køkken
etableres en indsamling. LN vil finde nogle, som kan
koordinere indsamlingen.
c) OS orienterede om at vi fortsat afventer svar på vores
henvendelse om betaling af renter.
d) OS gennemgik de væsentligste punkter, og besvarede
enkelte spørgsmål. MR udtrykte tilfredshed med halvårs
regnskabet.
e)OS fulgte op på de e-mails der er sendt efter sidste MR
møde, i henhold til vedtægterne for økonomiudvalget.
PJ orienterede om Pastor Dominique tiltrædelse og PM’s
rejse til Island. I den forbindelse sker der ændringerne i
messetiderne. Hverdagsmesse i Aalborg kl. 9.00 / 17.00.
Ugentlig fredagsmesse i Hjørring og Frederikshavn.
Fejring af skolelederens 60 års fødselsdag fredag den
28.08.14.
LN orienterede om brochuren omtalt på det sidste møde.
3 firmaer viste interesse, og på baggrund heraf blev
projektet forkastet.
Indløbende information siden det sidste MR -møde var
lagt på et tilstødende bord.
LN om flg.:
a)Biskoppens besøg og messen i forbindelse med
Maltesernes besøg. De holder samvær på Voergård Slot.
b) Stor glæde med de studerende til den engelske messe.
De er meget hjælpsomme ang. rengøring mm. LN kunne
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Referent: William Lee
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Godkendt
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tænke sig en social komsammen én gang hver måned, for
bedre at lære dem at kende dem, samt at vise en tak for
deres arbejde
c) MB orienterede om tilmeldingen til den nye
undervisningssæson. Det førte til flere spørgsmål og
kommentar vedr. tilmeldings praksis o.a.
d) Reception og tale til PM's afsked med stor tilslutning.
AA orienterede:
a) God tilslutning til arbejdsdagen.
b)PJ påpegede at alle aftaler vedr. indskrivning og
undervisning skal godkendes af sognepræsten. WL vil
kontakte Ophelia desangående.
c) AA gav en opdatering.
d) Markering af Ophelias 25 års jubilæum som kateket.
f) Intet. Møderne genoptages i sept.
HB orienterede:
a) 225 tilmeldte og god opbakning til forberedelserne til
festen.
b) 28. sept. Forsinket pga. de mange andre opgaver kirken
planlægger i øjeblikket.,
c) Afskedsfest for PM d. 31. aug. En indsamling er startet.
d) Der holdes en ’månefest’ d. 6.9 – jfr. vietnamesisk
tradition. Alle som er interesseret er velkomne.
Cuong er den nye formand for LU.
Ny storskærm opsat i kirken til salmer vers o a.
Bønnegruppen ønsker at passe den nye
Jomfru Maria grotte.
DH orienterede:
Reception holdes for PM d. 23. aug.
En ny lektor er i oplæring.
En aktivitetsdag planlægges.
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Nyt fra Frederikshavn
a) Arbejdsdag 16/8
b) Indskrivning
c) Vedligeholdelse
d) Jubilæum
e) Afskedsfest
f) Nyt fra LU
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Nyt fra Hjørring
a) Grottens indvielse og 25 års
jubilæum
b) Indskrivning
c) Afskedsfest
d) Nyt fra LU
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Nyt fra Thisted
a) Nyt fra LU
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Punkter til kommende
menighedsrådsmøder

Intet
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Næste menighedsrådsmøde

23. oktober 2014

12

Næste økonomiudvalgsmøde

1. oktober 2014

13

Eventuelt

Intet

