
 

Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Referatnummer: 13 Dato: 15-08-19 Tidspunkt 19:30 Kommer med kage Franz 
Til stede: 

 

p. Joy Fernando 
p. Allen Courteau 
Franz Igwebuike 
Ann M Vinter Fox Maule 

Patrick Glynn 
Helle Bjerre 
Julietta Nielsen 
Roshanie Andersen 

Jette Svane Hansen 
Bao Chau Do 
Phaedria Marie 

St.Hilaire  Yvonne 

Heinemeier 
Referen

t: 
Franz Igwebuike 
 
(O) Til orientering 
(D) Til drøftelse 
(B) Beslutningspunkt 

Ad: Punkt Ansvarlig 

1. | INDLEDENDE BØN (OPENING PRAYERS) 
 

 

Sognepræsten indleder mødet med en bøn 
 

2. | SUPPLERING AF DAGSORDEN (MATTERS ARISING AND ADDITIONS TO AGENDA) 
 

 

Supplering af dagsorden og justering af tidsplan 
 

3. | GODKENDELSE AF SIDSTE REFERAT (MINUTES FROM LAST MEETING) 
 

 

Godkendelse af referat og opfølgning fra sidste møde 
 

4. | MENIGHEDEN (PARISH MATTERS) 
 

 

Opfølgning på menighedslivet og evt. nyt 
Resume fra Patrick om Pastoralrådsmødet 
Menighedsrådet tager resumé til efterretning og noterer sig ,at der står beslutningen 
omkring Skt. Antoni er sat på standby. 

 
Status på Grøn Kirke:  
Patrick har inviteret Ulla Pinborg der er en del af Grøn Kirke initiativet til at komme til kirke 
kaffe og fortælle om Grøn Kirke. Hun kommer den 20 okt kl 10:30. Den Engelsk menighed 
er også inviteret men oplægget vil være på dansk så jeg tror ikke det kommer mange. Der 
er ikke noget nyt på ungdomsinitiativet grundet sommer ferie. 
  

 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS) 
 

 

Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt  
Forsikring: 
Drøftes til næste møde. Franz beder Anna om vores nuværende forsikringer.  
Franz henvender til Son om tilbud til Skt. Antoni.  
 
Skift af el selskab: 
Der er kommet henvendelse fra Ørstad. Vores kontrakt med dem udløber til januar.  
Franz beder Anna om at trække vores udgifter de sidste 3 år.  
Drøftes videre til næste møde.  

 
Møde med mulige regnskabsfører: 
Anna og Franz har holdt møde med en mulig kandidat.  
Vi undersøger flere muligheder. Kandidat har sendt tilbud, som er rimelig 
konkurrencedygtig.  
Drøftes videre til næste møde.  
 
Status på projekter: 
- Køkken i Skt. Antoni: 
Der har været forsinkelse på montering på grund skjulte rør. Sælger påtager sig ansvar.  
Planlagt montering i uge 34. 
 
- Vedligeholdelsesrapport Vor Frue 

 



Ann følger op.  
 
- Nøglesystem i Vor Frue: 
Franz følger op.  
 
- Dør i Vor Frue: 
Ann snakker med Aage og sætter opgaven i gang.  
 
- Igangsættelse af vedligeholdelse af præstegården: 
- Gulvslibning 
- Nyt køkken 
- Badeværelse ved Carrolls værelse  

 
Ann spørger manden med vedligeholdelsesrapport om han vil komme med et bud.  

 
Derudover overvejes en renovering af første sal. Formentlig bliver det aktuelt næste år.  

 
- Ny bil til p. Allen  
p. Allen undersøger indkøb af en anden bil.  

 
Tilbud på beskæring af træer m.m.  
Vi har modtaget tilbud. p. Allen går videre og sætter opgaven i gang.  
 
Skt. Antoni: 
Kælder i Skt.  Antoni er udlejet til en afrikansk gruppe om søndagen.  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER: 
 

 

Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 
Orientering fra præsterne 
p. Allen 
Henvendelse fra en, som gerne vil kunne komme én gang om ugen og løse diverse 
opgaver.  
p. Allen går videre med det.  
 
p. Joy 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Caritas kampagne med brobygger. Der er mulighed for at en af dem til at holde oplæg? 
Stille tilbedelse er startet op igen.  

 
Jette efterspørger en suppleant til Caritas årsmøde da hun ikke kan deltage. Dato: 29-09-
2019. 
 
Orientering fra undervisning: 
Miriam og Ann har købt sofa og har samlet reoler. Der kommer elektriker derefter.  
Undervisning starter 01-09-2019..  

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES) 
 

 

Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
 
- Kommende arrangementer: 
- Fredag 30/08/2019 Herlev festuge.  
- Fredag 04/10/2019 Kl. 19:00 Messe og Bankospil i Skt. Antoni! 
- Lørdag 09/11/2019 Kl. 10:00 Havedag i Skt. Antoni! 
- Lørdag 30/11/2019 Adventshygge i Vor Frue Kirke! 
- Lørdag 23/11/2019 Menighedsrådsdag nr. 16 kl. 10:00 - 17:00 

 

8. | 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. 

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING) 
 

 

Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 
Næste møde:  
Afbud: 
Jette 
Kage: Helle 

 

 

 


