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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   
Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 17 Dato: 25-01-20 Tidspunkt 10:00 Sørger for frokost Helle 
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 

Referent: 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 

Projekter 2020: 
- Opfølgning 
 
Budget 2020 - prioriteringer 
- Se bilag 
Helle har været i kontakt med forskellige firmaer ift. indhentning af tilbud til nyt køkken til 
præstegården. 
 
Udskiftning af p. Allens bil: 
Vi har fået dette svar fra Bispekontoret: 

- Bilens beskatningsværdi må maks. være kr. 160.000. For nemheds skyld siger vi, at 
dette også er salgsprisen. Dvs. bilen må maks. koste kr. 160.000 i alt. 
Bispedømmet kompenserer præsten i ”beskatning af firmabil”, og det er derfor en 
fordyrende lønudgift for bispedømmet, jo mere bilen koster. 

- Bilen finansieres med 40% tilskud fra Tyskland. Bemærk særligt i den vedhæftede 
fil, at den ny-indkøbte bil skal være en ”fabriksny” bil, eller en nyere brugt bil, der 
er op til et år gammel eller kørt maks 10.000 km. 

- Bispedømmet yder 20% tilskud. 
- Sognets egenbetaling er 40% (restbeløb). Overskuddet fra salg af den gamle bil 

tilfalder menigheden. 
p. Allen går videre med dette.  
 
 

Overskrift Budgetoplæg Ansvarlig 
Herlev   
Nyt køkken i Vor Frue Præstegården kr 150.000,00 Helle 
Gulvslibning i Vor Frue Præstegården kr 12.000,00 Franz 
Leje af BoxIT container kr 3.393,75 Franz 
Badeværelse i Vor Frue Præstegården kr 70.000,00 p. Allen 
Udskiftning af varmeanlæg i Vor Frue 
Præstegården 

kr 100.000,00 p. Allen og 
Franz 

 
 
 
 
 
 
Helle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
p. Allen 
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Udskiftning af låse i Vor Frue Kirke (5 døre á 3.000 
kr. + opstart + brikker) 

kr 66.250,00 Franz 

Udskiftning af hoveddør i Vor Frue Kirke kr 64.193,75 Franz 
Udarbejdelse af vedligeholdelsesrapport i Vor Frue 
Kirke 
Ann følger op med Finn. 

kr 8.125,00 Ann 

Indkøb af opvaskemaskine til køkkenet 
 

Helle 
Udskiftning af bil (tages fra henlæggelse) 

 
p. Allen 

Energigennemgang af kirken 
https://www.energitjenesten.dk/energigennemgang-af-
kirken.html 

 Franz 

   
Skt. Antoni   
Udskiftning af tæppe i Skt. Antoni kr 24.375,00 Franz 
Maling af menighedssal - loft, væg, køkkenområde 
i Skt. Antoni 

kr 30.000,00  

Færdiggørelse af køkken i Skt. Antoni kr 20.000,00  
Spotlights i kirken i Skt. Antoni 
Franz indhenter flere tilbud.  
BT installation: Børge Toft: Tlf. 40606864 

kr 40.856,25 Franz 

Ny gardin i menighedssalen til at adskille rummet i 
Skt. Antoni 

kr 20.000,00  

Maling af kældergang kr 3.000,00  
   
   
   
   
   
   

 
Andre overvejelser: 

- Løft af rummet mellem køkkenet og sakristiet 
- Udskiftning af stole i menighedssalen i Vor Frue kirke 
- Fast installation af projektor i kirkesalen i Vor Frue kirke 

 
Vedrørende regnskab 2019: 
Kirkeskatbetaling ender med et slutresultat på 651.979 kr. hvilket er en smule højere end 
2018, som sluttede på 650.416 kr.  
Menighedsrådet udtrykker en skuffelse over, at kirkeskatbetalingen ikke var på et højere 
niveau. Det skal bemærkes, at kvartalsbetalingerne har været højere i løbet af året end 
forrige år (generelt set). 
Der er ca. 143.000 kr. tilbage fra henlæggelsen i 2019 på 375.000 kr. 
 
Franz holder møde med Jesper i forbindelse med regnskabsmøde med Jesper omkring 
budget og regnskab. Her indarbejdes i budget 2020, at der jf. principbeslutning fra 2019, at 
underskuddet må maks. være 300.000 kr. og formuen må være min. på 1.200.000 kr.  
Til næste møde vil der så skulle prioriteres i forhold til ønsker til projekter i 2020. 
 
Franz orienterede menighedsrådet, at Franz og p. Allen har fået fuldmagt til sognets konti.  
Franz har desuden også adgang til at se bogføringerne i E-conomics. 
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Franz vil nedlægge sognets egen aftale med MobilePay – vi betaler gebyrer for 
indbetalinger og brug. Det er nu muligt selv at trække udskrifter når vi bruger 
Bispedømmets MobilePay konti. Franz kontakter Bispekontoret om dette.   

Øvrige drøftelser fra 23-11-2019 
- Se sidste referat. 
 
Vor Frue Kirke 
Den engelske messe: 
Oplæg til anskaffelser for harvestindsamling: 
Menighedsrådet tager indkøbsønskerne til efterretning. Der skal være opmærksomhed på, 
hvordan f.eks. hvordan brugen af rober til lektorer, kommunionsuddelere m.m. have 
influere på oplevelsen af messen.  
 
Fast installation af projektor: 
Franz undersøger muligheden for fast installation af projekter.  
 
Indkøb af vaskemaskine: 
Menighedsrådet ønsker, at der indkøbes en opvaskemaskine til Vor Frue Kirkes køkken.  
Helle går videre med det.  
 
Skt. Antoni: 
Henvendelse fra den nye ejendomsselskab, som ejer kollegiet: 
Der er kommet nye ejere af kollegiet, som Skt. Antoni får vand fra. De vil snarest sende en 
regning.  
  
Lejere af præstegården:  
Franz orienterede om status på udlejningen, som udløber til juli 2020. Kontrakten kan ikke 
fornyes. Der kan dog tilbydes en ny kontrakt, som fortsat vil være tidsbegrænset med 
henvisning til kirkebygningens uafklarede fremtid.  
Franz kontakter lejere om det. 
 
Opdatering af kommunionsuddlerelisten: 
Franz sender en liste ud. I kan fjerne og tilføje navne. 
 
Grøn Kirke: 
Drøftes videre til næste møde. 
Der indkøbes papkrus til at erstatte plastikkrus. 
 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  
   
6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  
 Breve m.m. til formanden/menighedsrådet 

- Invitation: Bilag: 2020-01-15 Folkekirken som minoritet.pdf 
Franz orienterede kort om baggrunden for henvendelsen.  
 
Orientering fra præsterne 
p. Allen: 
Skal til Oblatfædremøde i Marseille 4/2 – 8/2-2020. 
p. Quang tager lørdagsmessen.  
 
Præsteretræt: 17/2 – 22/2/2020 i Maribo. 
 
Har modtaget brev gruppen bag Fr. Figuero – projekt i Recife Brasilien. Der kommer stadig 
ikke svar til øvrige henvendelser fra Vincentgrupperne.  
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p. Joy: 
Har lige afsluttet sit 4. år i Danmark, samt 4. modul danskundervisning.  
p. Joy har snakket med sognepræsten i sit gamle sogn i Sri Lanka. Han har bedt 
vedkommende komme med skriftligt oplæg til mulige projekter til Vincentgrupperne.  
 
Ann spørger ind til: 
Women in Christ: Der er ca. 8 kvinder. De kommer trofast til bibelstudier, messer. 
 
Children in Christ: I aldrene 5 – 18. Børnene deles op i 3 grupper alt efter, hvor mange børn 
der. Forældrene opfordres til at bringe deres børn, selvom de ikke kan deltage. 
 
Konvertitkurser: Der er ca. 5 – af disse er der 3, som planlagt optages i kirken. 
 
Orientering fra Caritas repræsentant: 
Adventsindsamling har givet ca. 550.000 kr. indtil videre. 
Der er fasteindsamling om lidt – dette går til Bidipi flygtningelejre i Uganda. Beløbet går til 
solcellekøkkener. Der skal bruges med brændsel – og det går ud over skovene i området.  
 
Jette sørger for 30 indsamlingsbokse til børn. 
 
Der skal findes en til at tage vare om indsamlingsbøssen i Vor Frue kirke og stå med den 
efter messen. Jette spørger Chaos om hun vil spørge sin søn om at stå for det.  
 
Orientering fra undervisning: 
Sognet besluttet ved sidste møde, at menigheden betaler for børnenes deltagelse i DUKs 
sakramentale weekender.  
Ann er i gang med at lave en fælles tilmelding – alle børn skal deltage i disse. 
 
Der er ca. 10 til 1. kommunion. 
 
Der er ca. 18 til firmelse. Firmelsen bliver afholdt 16. maj kl. 10. Der er givetvis ikke plads 
til alle. Ann undersøger bestilling af Medborgerhuset og/eller Præstebo kirken. 
Vi skal være opmærksom på parkeringsforhold. 
 
Ann undersøger hvor mange firmanderne hver især regner med at have med.  
Ann vil gerne afholde en rehersal mass inden firmelsen, så børnene, fædrene og 
familierne. 
 
Sinna vil gerne lave en ungdomsgruppe i Vor Frue og som mødes engang i mellem. Hun vil 
gerne lave en hyggeaften for firmanderne inden deres deltagelse i DUKs sakramentale 
weekend.  

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  
 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 

- Afholdte arrangementer: 
 
- Kommende arrangementer: 
- 2020-01-31: fredag 31. januar 2020: Kl. 19:00 Pakkefest i Skt. Antoni  
- 2020-02-01: lørdag 01. februar 2020: Kl. 17:00 Menighedsfest i Vor Frue Kirke 
(sammenskudsgilde efter kl. 17:00 messen): Udskydes i denne omgang, der er ikke tid til at 
planlægge og gennemføre. 
Helle laver aflysningsseddel og Patrick laver opslag.  
- 2020-02-20: torsdag 20. februar 2020: Menighedsrådsmøde 18 -20-02-2020 
- 2020-02-23: søndag 23. februar 2020: 7. ALM. SØNDAG Kirkekaffe med tøndeslagning 
(Fastelavn) 
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- 2020-03-13: fredag 13. marts 2020: Kl. 18:00 Filmaften og Pizza i Vor Frue Kirke: 
Vi ser ”The Two Popes” (De to paver).  
Der skal reklameres for det.  
 
- 2020-03-25: onsdag 25. marts 2020: Menighedsrådsmøde 19 -25-03-2020 
- 2020-03-28: lørdag 28. marts 2020: Kl. 9:00 Arbejdsdag i Vor Frue Kirke  
- 2020-04-04: lørdag 04. april 2020: Kl. 10:00 Rengøringsdag i Skt. Antoni  
- 2020-04-17: fredag 17. april 2020: Kl. 18:00 Fest for de frivillige (uden messe)  
- 2020-04-19: søndag 19. april 2020: 2.SØNDAG I PÅSKEN 1. Kommunion i Vor Frue Kirke  
- 2020-04-23: torsdag 23. april 2020: Menighedsrådsmøde 20 -23-04-2020 
- 2020-04-25: lørdag 25. april 2020: Kl.11:00 Biograftur i Skt. Antoni  

8. | EVENTUELT  
 Helle: Har haft overvejelser om at lave en seniorklub i Vor Frue kirke – den 2. onsdag i 

måneden kl. 10:00 – 12:00. Der forsøges første gang 12. februar.  
 
Tak til Helle for frokost og kage! 

 

9. | NÆSTE MØDE (NEXT MEETING)  
 Evt. punkter til drøftelse ved næste møde 

Næste møde: 20/02/2020 
Kage: Roshanie 
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Budget 2020 – prioriteringer efter drøftelser  

_ 
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SUGGESTIONS OF ITEMS TO BE PURCHASED 
 

ITEMS ESTIMATED BUDGET COST 
IN (DKK) 

 Altar servers' capes (Red,  
green, purple, white) - 
(32 units) 

 

 
 
1000 

 
 Readers  and Eucharistic 

Ministers robe (7 units) 
 

 BLESSUME Church  
Reversible Stole  (Purple , 
Green, Red, White) to use 
with the robeS 
(12 units) 
 

     

 
5000 
 
 
 
3000 

 Laptop Computer & accessories 
 

5000 

 Projector 
 

5000 

 Environmental friendly 
disposable Cups 
 

1000 

Total 20,000 
  


