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Vor Frue og Sankt Antoni Menighed   

Menighedsrådet 
Dagsorden + referatnr: 19 Dato: 25-03-20 Tidspunkt 20:000 Kommer med kage Ingen 

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 

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)  

 - Aflysninger m.m. på baggrund af corona virus 
Vi laver ikke streamingtjenester i forbindelse med påsken. Vi henholder os til de messer, 
som streames fra Domkirken.   
 
Kirkeskat og kollekt: 
I disse corona tider skulle der måske opfordres til at man bruger MobilePay til at betale 
kirkeskat. 
Vi skal opfordre til at betale kirkeskat og evt. MobilePay.  
Franz skriver et oplæg til dette og sender ud til kommentering.  
 
Vi skal også minde folk om Caritas fasteindsamling. Jette skriver en opfordring til 
hjemmesiden. Ann sender også opfordring til undervisningsholdet.  

 

5. | KIRKEBYGNINGER OG GRUNDE (GROUNDS AND BUILDINGS)  

 Opfølgning på bygninger og grunde og evt. nyt 
  
Status projekter: 
- Køkken i præstegården: 
Helle har videresendt køkkentilbud fra HTH. Det koster 160.734,58 kr.  
Det er enighed om, at det er ret dyrt. Der skal indhentes flere tilbud.: 
Vi prøver et andet Vordingborg + Kvik. Helle indhenter tilbud.  
 
- Badværelse i præstegården med tilhørende oprydning af kælder: 
Der er kommet tilbud på Breuning VVS til ombygning af badværelse på 57,500 kr.  
Arbejdet er aftalt og vi afventer startdato fra VVS.  
Helle hører p. Allen om at gå i gang med at rydde de ting væk fra kælderen som skal 
fjernes så VVS kan komme til.  
 
- Opvaskemaskine til køkken i menighedssalen:  
Vi har modtaget tilbud fra VVS for tilslutning og lukning af radiator på modsat væg: 6.375 
kr. inkl. Moms. 
Skabet, hvor krukker m.m. står skal pilles ned og komfuret skal flyttes derhen. Der skal 
desuden også findes en løsning til udtræk.  
En industriopvaskemaskine, som kan vaske på kort tid koster omkring 20.000 kr. (se tilbud 
længere nede).  
Menighedsrådet tager stilling til denne beslutning ved næste møde. 
Overvejelser omkring indkøb af industriopvaskemaskine: 

- Vi reducerer brugen af engangsplast.  
- Ved større arrangementer kan opvasken tages hurtigere.  
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- Ny bil til sognepræst:  
Der er indkøbt en ny bil til p, Allen, Son fra Bispekontoret har sørget for selve indkøbet. 
Bilen koster 165.500 kr. Bilen har anhængertræk.  
Sognets andel er 40%: 66.200 kr. Vi har 47.300 kr i hensættelse, og dertil finansieres resten 
fra vores drift.   
Bilen står pt. på Bispekontoret. Vi skal have solgt p. Allens bil efterfølgende. Det bør give 
en indtægt, så den samlede andel bliver mindre.  
 
- Ønske om at købe en stor krukke til planter: 
Helle efterspørger om der kunne købes et stor krukke til planter.  
Helle undersøger pris og melder tilbage til Phaedria, hvorefter de i fællesskab beslutter det 
videre forløb omkring evt. indkøb.  

6. | ORIENTERINGSPUNKTER:  

 Orientering fra Caritas repræsentant: 
Jette skriver et lille indlæg til hjemmesiden.  
 
Orientering fra undervisning: 
Første kommunion er udskudt på ubestemt tid.  
Firmelse vil formentlig blive udskudt. Biskoppen kan ikke svare på hvad der sker i maj. 
Der er online undervisning for begge hold.  

 

7. | SOGNETS BEGIVENHEDER (PARISH EVENTS AND ACTIVITIES)  

 Opfølgning, drøftelse, uddelegering af ansvar for kommende aktiviteter 
- Afholdte arrangementer: 
- Kommende arrangementer: 

 

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: ?? 
Kage: ?? 
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Tilbud på opvaskemaskine: 
Så vendte Breuning tilbage omkring opsætning af opvaskemaskine. 

 

Det vil koste samlet 6.375 kr. inkl. moms at slutte en opvaskemaskine til og fjerne radiatoren, så det 

er til at have med at gøre.  

 

Mht. komfuret kan den flyttes over til hvor skabet står. Og så kan vi overveje at indkøbe en elmhætte 

og føre luftvejen tilbage til det oprindelige hul eller anden løsning.  

 

Nu skal vi ”bare” vælge en opvaskemaskine: 

Jeg tænker, at det skal være denne maskine: 
https://www.jyskestorkokken.dk/catalog/product/view/id/7762/s/hoonved-

underbordsopvaskemaskine-ce60pd-med-saebe-afspaendings-aflobspumpe/category/281/  

Pris: 19.993,75  kr. inkl. moms. 

Produktbeskrivelse: CE-serien giver fremragende ydeevne med output op til 1500 glas eller 500 

tallerkener pr. Time. Ideel til barer og restauranter. 

vaskeprogrammer: 120 - 180 - 240 - 480 sek. 

med indbygget afløbs, sæbe, og afspændingspumpe. – jeg har snakket med Breuning, og det er 

afgørende, at der er en afløbspumpe og det har denne.  

 

Maskindimensioner mm 600 x 605 x 820 H  

 

Derudover skal vi nok have: 

https://www.jyskestorkokken.dk/opvaskebakke-t-18-tall-gul.html  Opvaskebakke t 18 tall GUL 118,75 

DKK 2 styk 

https://www.jyskestorkokken.dk/opvaskebakke-kop-glas-bla.html  Opvaskebakke kop/glas BLÅ 

118,75 DKK 2 styk  

https://www.jyskestorkokken.dk/zanussi-spildbakke-gra-plast-50x50cm.html Zanussi Spildbakke grå 

plast 50x50cm 298,75 DKK 1 styk 

https://www.jyskestorkokken.dk/opv-bakke-bestik-gul-cp10-10-50x50cm-cw-cp.html Opv.bakke 

bestik gul CP10-10 50x50cm  
  

https://www.jyskestorkokken.dk/catalog/product/view/id/7762/s/hoonved-underbordsopvaskemaskine-ce60pd-med-saebe-afspaendings-aflobspumpe/category/281/
https://www.jyskestorkokken.dk/catalog/product/view/id/7762/s/hoonved-underbordsopvaskemaskine-ce60pd-med-saebe-afspaendings-aflobspumpe/category/281/
https://www.jyskestorkokken.dk/opvaskebakke-t-18-tall-gul.html
https://www.jyskestorkokken.dk/opvaskebakke-kop-glas-bla.html
https://www.jyskestorkokken.dk/zanussi-spildbakke-gra-plast-50x50cm.html
https://www.jyskestorkokken.dk/opv-bakke-bestik-gul-cp10-10-50x50cm-cw-cp.html
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