Referat menighetsrådsmøte

Dato: 28.03.2017

Tilstede

Tid:

19:30

Pater Johannes Hung
Urszula Andruchow (moderator, pastoralrådmedlem)
Olav Nguyen (nestmoderator)
Kjell Ivar Maudal (medlem)
Urszula Jaciszyn (medlem)
Krzysztof Kulawiak (medlem)
Jan Sadlej (medlem)
Maciej Szary (medlem)
Malgorzata K. Nilsen (medlem)
Zivile Juozaitene (medlem)
Sachuth Anandan (varapastoralrådmedlem, varamedlem)
Kristian Skaar (sekretær, varamedlem)
Waldemar Nowak i anledning lydanlegg.

Dokumentstatus:foreløpig
Følgende saker skal behandles:
•
•

Godkjenning av agenda. Denne ble godkjent, men bør sendes ut en uke før møtet.
Godkjenning av referat fra MR-møte 21.02.2017. Godkjent.

•

Lydanlegget
Waldemar Nowak har jobbet med lydanlegget og Olav overtar nå ansvaret for
prosjektet. På spørsmål om hvorfor det gamle anlegget ikke ble påvirket av den
ødelagte kabelen, og det er fordi de gamle høyttalerne ikke tok opp disse lydbildene.
Det nye anlegget sender et større lydbilde. Firmaet har mye å gjøre, derfor er det ikke
trukket opp ny kabel enda. Det er forskjellige mikrofoner tilgjengelig etter hvilket
bruk man har.
De som bruker lydanlegget må få ordentlig opplæring i dette, hvis ikke kan mikser og
selve anlegget bli ødelagt. Oppsettet på anlegget kan ikke låses pga. ulik bruk, men
kan begrenses slik at noen porter låses til bestemte mikrofoner. Da kan bare volum
stilles og anlegget fungerer med av/på-knapp. Vi trenger ikke iPad, så dersom noen
trenger mer avanserte innstillinger må de skaffe iPad selv. Vi har mikrofoner vi kan
bruke, men mangler kabler. Vi må kjøpe inn nye kabler/mikrofoner til bruk av alle
grupper i menigheten.
Trådløse sender og mottaker er lovlig, og fungerer til vårt bruk. Tritonos ønsker ikke å
installere dette, de ønsker å selge oss nytt utstyr. De sier likevel OK til å installere,
men har ikke kommet enda. Skal sende mail til Olav. Vi ønsker at Olav har tilgang til

prosessor, noe Tritonos ikke ønsker. De mener at vi ikke bør ha tilgang fordi ting kan
bli ødelagt, men vi mener vi har rett til det som eiere av anlegget.
Plan videre:
•
•
•
•

•

•
•

Procom skal strekke kabel for å bytte den ødelagte kabelen.
Vi finner et fast oppsett til mikseren.
Vi lar Tritonos avslutte prosjektet med å installere de trådløse
mikrofonene/sendere.

Evaluering korsveisandakt som var forrige fredag.
o Vi trenger bedre lyd når vi bruker disse høyttalerne. Olav skal se på dette.
o Gjennomføringen fungerte fint. Godt planlagt. Lyden må bli bedre og sjekket
før palmesøndag.
Finansrådet. Riktig navn er økonomiutvalg.
o Det ble satt finansråd på forrige MR, men det kom spørsmål om vi burde se oss
om etter andre medlemmer. Diskusjon rundt dette og konklusjonen er at vi må
finne flere kandidater og alle MR-medlemmer skal undersøke med aktuelle
kandidater. Finansrådet er med andre ord ikke satt enda.
Vasking av menighetssalen. Utsettes til neste møte.
Nye hjemmesiden. Hjemmesiden ble vist for MR.
o Olav har satt opp plakat som etterspør noen som kan hjelpe oss i gruppen.
o Alt er klart til å sette i gang.

•

•

Møbeltrekk
o Status på dette
o Hvem har ansvaret å følge opp her? Urszula følger opp.
Kommende aktiviteter
o Fastsette dato for disse

Palmesøndag. Urszula spør Dag om han kan spille til dette. Urszula har sangene.
Mariaprosesjon helst 6.mai (evt. 13.mai). Starter med messe i kirken kl. 13, deretter prosesjon
som tidligere år. Urszula ber Loke om å søke tillatelse fra kommunen.
Korrespondanse ut/inn ved sogneprest
Eventuelt
•

Urszula har fått telefon om en ubehagelig episode i kirkekaffen. Menighetsrådet
overtar ansvaret for kirkekaffe. Pater Johannes gir beskjed om dette.

•

Brev fra web-redaksjonen. Mail om mye bråk og støy fra barn under søndagsmessen.
MR kan minne oss om å ta hensyn til hverandre. Barn er selvsagt velkomne til kirken,
samtidig er kirkerommet er et hellig rom, der det skal være ro.

•

Hvor er bildene av tidligere sogneprester? Det er ønske om å få det opp nede i
menighetssalen. Vi jobber med å finne et sted der de kan henge.

•

Lydanlegget for menighetssalen. Vi har oversikt over høyttalere etter korrespondanse
med procom. Muligheter for å få bedre lyd med noe av det utstyret vi har hvis vi
supplerer med litt. Olav snakker videre med procom og får pristilbud. Procom er flinke
til å gi råd ut ifra det utstyret vi har.

•

Cappelens gate 5. OKB tilbyr dagens leietakere å leie 1.etasje. 2.etasje blir adskilt. Må
ha egen inngang rett til 2.etasje. Avventer beslutning til OKB har vært på befaring i
juni.

Neste møte 2.mai kl. 19.00 i menighetssalen.

Kristian Skaar, sekretær
Drammen 30.03.2017

