Referatet af Menighedsrådsmøde d. 28. maj 2013
DAGSORDEN
1. Til stede: Helen Zilke (HZ), Line Nielsen (LN), Bay Nguyen (B), Keld Vestergaard (KW), Per
Larsen (PL), Erik Schou (ES), William Lee (WL) Pastor Jude (PJ), Pastor Mikolaj (PM)
Fraværende: Sahel Thomas, Anton Arulananthan(AA)
2. Godkendelser af:
a. referat: Godkendt – punktet efterbehandles på næste mr-møde
b. dagsorden: Godkendt
c.
3. Opfølgning og tilbagemeldinger:
a. Besøg af kontorchef Thomas Larsen: Ros til Aalborg for kirkeskats indsatsen. ES påpegede
at fokus på økonomien skal fastholdes. OS gentog bispekontorets økonomiske mål vedr.
skatteinddrivelse (70% forøgelse på landsplan) og forklarede at Aalborg havde opnået det
fastsatte mål for 2012.
i) Afslutning af projekter om energirenovering og mulighed for at gennemføre enkelte dele:
Lovmæssige problemer vedr. fremtidigt salg af el produceret af de 4 kirker, en løsning kunne
være, at der gives dispensation for non-profit organisationer, det kan muligvis ske på
ministerniveau og altså ikke gennem ændret lovgivning. Thomas Larsen vil undersøge
problemet. OS uddybede problemstillingen med eksempler og mulige løsningerne.
ii) Andet: Intet
b. Forberedende sagsbehandling i økonomiudvalget: OS beklagede det sene tidspunkt med
materialet. PL ønskede at det skulle sendes tidligere, helst ca. 3 dage forinden. OS gav en kort
orientering om flg.: Præsternes afregning af kørsel. OS vil arbejde videre med temaet i
samarbejde med bispekontoret. En carport til præsternes biler. Gennemgang af igangsatte
arbejder, bl. a. arbejde i og omkring kirken i Aalborg. Ønske om bedre udluftning i kapellet
behandles på et senere tidspunkt. Matrikulering af de mange bygningerne i Aalborg har givet
et pudsigt problem med fungerende vandmålere. Løsningen er fundet i samarbejde med
hospice. OS sluttede med at nævne kirkestatistikker for 2012
c) Aftaler om Øm valfarten: Generel orientering fra LN
d) Tilbagemelding/evaluering af Kirke Dage: ES takkede for indsatsen. LN fortalte ganske kort
om hovedpunkterne fra dagene, samt de erfaringer, som kan bruges til det næste
arrangement. Flere bidrog med deres erfaringer og oplevelser.
e) Troens år: (se bilag om 2. juni)
I Aalborg vil p. Mikolaj holde tilbedelse fra kl. 18.30 til 21.00, idet Pave Frans opfordrer alle
katolikker i hele verden til tilbedelse søndag den 2. Juni. Diverse kommentarer fra
medlemmerne.
4. Økonomiudvalgsmøde: Det er refereret unde pkt. 3b.
5. Nye punkter til dagsordenen:
a. Indstilling af kommunionsuddelere og gudstjenesteledere: MR godkendte sognepræstens
indstillinger. Opfølgning på henvendelse til biskoppen. Referatprincipper for fremtiden.
b. Forslag om bedre ventilation i kapellet. (Per) Diskuteret under pkt. 3b.

PAUSE
6. Nyt fra:
a) Præsterne: PJ orienterede om præstemødet på Egholm, hvor 17 præster deltog. PM fortalte
om præstevielser af 2 Neokatekumenat præster. PM håbede på at arrangere en tur til Rom i
fremtiden samt et evangeliseringsmøde og afsluttede med en kort orientering om den
nuværende præstestuderende i Aalborg.
b) Formanden: Intet
c) Pastoralrådet: Ingen fra Aalborg kan deltage i juni-mødet.
d.) Caritas: HZ orienterede om sidste nyt.
7. Nyt om indsatsen for børn og unge, ældre, ægtepar, katekese mm. i
a) Aalborg: LN orienterede om firmelsen, karnevalet (alle overlevede!) samt Kirkedagene.
b) Thisted KW orienterede om 2 børn til 1. kommunion samt planer om en bedre skiltning af
kirken som katolsk kirke.
c) Frederikshavn: (vedlagt bilag til inspiration vedr. Lokaludvalgets ansvar og beføjelser)
Sidste nyt kan læses på hjemmesiden.
d) Hjørring: Bay orienterede om firmelsen med biskoppen. Fejring af et 90-årigt medlem fra
menigheden. Udvendig renovation er nødvendig. Ansøgning om økonomisk hjælp kommer
snart og selve renoveringen håbes at kunne sættes i gang efter sommerferien. PM kunne
ønske sig et kors på kirkens væg. ES mente at det kunne være en del af renoveringsprojektet.
Dets udformning og placering diskuteres lokalt.
8. Punkter til kommende møder: PM ønskede en Pilgrimstur til Rom samt en én dags tur til
sit præsteseminarium i Vedbæk.
9. Næste menighedsrådsmøde: 27. august i Aalborg 18.30
10. Eventuelt. Pilgrimsvandring i sept. langs Hærvejen. Arrangementet kan læses på sognets
hjemmeside. PL kom med et forslag om at lave en 'live' optagelse af messen i Aalborg, mest til
fordel for dem som ikke kan deltage i messen. MR syntes om ideen, dog 'royalties' på
salmerne kunne give problemer, det vil blive undersøgt, så ideen optages som punkt på
dagsordenen senere.
Referatet godkendt den 1. Juli 2013

