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Referat af menighedsrådsmøde for Sankt Ansgars Kirke 

Mandag d. 7.6.2021 

 

 

 

Til stede: 

Marcos Romero, Ulla Elmquist, Filip, Frandina Olivo, John Ludwigs Rosing, Stine Rørbæk Møller, 

Margarethe Stelsberg, Roch Rutondiye 

 

Afbud fra: 

Jan Hansen 

 

1) Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendes 

2) Godkendelse af referat 

Det er godkendt på mail 

3) Valg af referent 

Stine vælges 

4) Budgetopfølgning v. Frandina 

a) Der er lidt færre indtægter fra udlejning af lokaler end oprindeligt budgetteret. Det reguleres 

i budgettet. 

b) Forsikringen er steget med næsten 20% ift. 2020. Det er ved at blive undersøgt om der er 

sket en fejl. 

5) Sognepræsten orienterer 

a) Der er præsterokade. Filip rejser desværre til Nykøbing F. Pastor Kamil kommer til 

domkirken. I august flytter Simon Peter til Aalborg og Daniel Ebert flytter ind. Jan flytter til 

Hillerød i september og i oktober flytter Kamil ind i præstegården. 

b) Der er begyndt at være flere kirkelige handlinger 

c) Alle frivillige i sognet vil snart modtage en mail fra Marcos om, at de, der ikke er vaccineret 

eller er immune, skal fremvise negativ coronatest for at yde tjeneste som frivillig i sognet. 

Dette vil gælde fra d. 14.6.2021. 

d) Marcos får 1. vaccine førstkommende torsdag, d. 10. juni. 

6) Andenpræsten orienterer 

a) Jan er i Grønland 

b) Firmelsesundervisningen er overstået. De unge er blevet inviteret i byen som plaster på såret 

for det to manglende firmandweekender. Filip har stået for det. 

7) Menighedsrådsformanden orienterer 
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a) Rolf takker for den fine reception søndag d. 6. juni og skriver takkebrev til menigheden, som 

vil blive trykt i sognebladet. 

b) Kulturnatten bliver d. 15. oktober. Vi ønsker at deltage. 

8) Orientering fra forvaltningsrådet v. John og Ulla 

a) Vi får sandsynligvis tilskud til renovering af præstegården fra tyske kirkefonde. Derfor har 

vi haft et arkitektfirma ude for at lave et estimat på arbejderne, bl.a. nye vvs-installationer, to 

badeværelser, to køkkener og renovering af gulve. Overslaget lyder på ca. 7.500.000 kr., og 

det er nu sendt i udbud hos entreprenører. Vi har allerede fået bevilget 720.000 fra Fonden 

Hofmannsminde. 

9) Evt. 

a) Ikke noget til eventuelt. 

10) Datoer for kommende møder 

D. 16. august og d. 27. september. Begge dage kl. 19. 


