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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Referat nummer: 8 Dato: 25-02-15 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Allen 

Til stede:  

p. Frederick Anton Thervaraj (Theva) 

p. Allen Courteau 

Franz Igwebuike 

Ann Vinter Fox Maule 

Helle Bjerre 

Jette Svane Hansen 

Julietta Nielsen 

Malee Larsen 

Patrick Glynn 

Roshanie Andersen 

Yvonne Heinemeier 

Zdravko Katic  

Referent: Franz Igwebuike 

Ad: Punkt Ansvarlige 

1. 19:30 - 19:45| INDLEDENDE BØN  

  Sognepræsten indleder mødet med en bøn  

2. 19:45 - 19:50| SUPPLERING AF DAGSORDEN  

  Supplering af dagsorden og justering af tidsplan  

3. 19:50 - 19:55| GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT  

  Referatet er godkendt.  

4. 19:55 - 20:40| REGNSKAB 2014 OG BUDGET 2015  

  Regnskab 2014:  
Regnskabet ender med indtægter: 962.758 kr. i forhold til budgetteret: 1.019.000 kr. 
Udgifter: 1.055.851 kr. i forhold til budgetteret: 1.105.000 kr. 
Samlet balance: Underskud: -93.093 kr. i forhold til budgetteret: -86.000 kr. 
Vigtigste punkter:  
Kirkebidraget er steget i forhold til sidste år og lander på 556.053 kr., der er dog budgetteret 
med 600.000 kr. 
Under Nyanskaffelser er der budgetteret med 50.000 kr., men der er brugt 101.091 kr. Dette 
skyldes blandt andet udgifterne til telefonomstillingsanlæg. 
 
Budget 2015: 
Budgettet er godkendt. 
Der er budgetteret med indtægter på 1.012.500 kr. Der er ikke foretaget ændringer i 
forventede indtægter i kirkebidrag og kollekt i forhold til budget 2014.  
Der er budgetteret med udgifter på 1.101.200 kr. 
Dette giver et underskud på 88.700 kr. Det betyder vi, igen i 2015, regner med et underskud. 
Dette giver anledning til overvejelser omkring øgning af indtægter og reduktion af udgifter.  
 
Opmærksomhedspunkter: 
Pris på udlejning af lokaler 
Antal timer til rengøring i hhv. Vor Frue kirke og Skt. Antoni.  
Vor Frue kirke: 3 timer  
Skt. Antoni kirke: 6 timer 
 
Anna gør opmærksom på, at vi skal overveje hvad vi gør i tilfælde af, at hun ikke er i stand til 
at føre regnskab. Menighedsrådet skal drøfte det i det kommende år. 

 

5. 20:40 - 21:25| UDKAST TIL HØRINGSSVAR  

  Der nedsættes en arbejdsgruppe som arbejder videre med høringssvaret som består af 
Franz, Allen og Patrick. Det endelige svar sendes til menighedsrådet pr. mail til godkendelse. 

Allen, Franz, 
Patrick 

6. 21:25 - 21:28| EVENTUELT  

  Punkter til evt. bedes oplyst forud for mødet eller senest ved supplering af dagsordenen. Det 
bedes gjort klar om det er til orientering, drøftelse og/eller beslutning. 
Roshanie: Projektor og højtalere - fra El - Giganten 10.000 - 15.000 kr. 
Allen: Landsarkivet har været på besøg igen og har godkendt kirkebøgerne.  
Patrick: Sogneblad kommer ikke ud på søndag som planlagt på grund af 
regnskabs/budetmøde i dag. 
Der mangler en dato til en bodsandagt i sognets kalender - dette bliver 25. marts 2015. 
Korsvejsandagten flyttes fra onsdag den 25. marts 2015 til fredag 27. marts i forbindelse 
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med messen kl. 19. 
Theva: 
Vi skal have drøftet diverse fejringer i 2016! p. Parker og p. Marx har runde fejringer.  
Har fået en registreringsblanket til nye katolikker, som nu bruges til nye sognemedlemmer 
og til tilmelding til kirkeskat. 
Kontortider: Tirsdag kl. 10:00 - 12:00 

7. 21:28 - 21:30| NÆSTE MØDE  

  Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Roshanie: Kommer ikke til næste møde. 
Yvonne: Kommer ikke til næste møde. 
?? kommer med kage 

 


