BIÊN BẢN BUỔI HỌP CỦA HÐMV VÀ UBTC
ngày 14/11/2006
Hiện Diện: Cha Xứ, Cha Phó, ông Chỉnh, ông Thành, ông Hậu, ông Thư, bà Ngọc, Ông Toàn,
Ông Văn và Ông Anh Tuấn.
1. Vấn đề chỉnh trang giáo xứ: Sau khi họp với kiến trúc sư, đia phận và Arlington Zoning
Office, chúng ta có guideline để xúc tiến việc vẽ họa đồ. Ông Joe Nguyễn, đã hợp tác chặt chẽ
với Ban kiến trúc Geier Brown để vẽ theo nhu cầu của giáo xứ.
Vì ông Joe Miranda đòi giá nhà quá cao: $ 950,000.00, địa phận chấp thuận việc bành trướng về
phía đường số 9. Sẽ có ba tầng, rất nhiều phòng ốc, lớp học, phòng hội. Diện tích của basement
sẽ hơn gấp đôi.
Trong tương lai nếu mua được nhà ông Jose thì sẽ có thêm chỗ đậu xe. Sau khi họa đồø vẽ xong
sẽ cần 3 tuần cho Quận Arlington chấp thuận và sau đó thì mất thêm 12 tuần cho các cơ quan
khác duyệt xét. Dự trù tháng 5, 2007 có thể khởi công.
2. Hội Chợ Tết Ðinh Hợi: Hội chợ năm nay sẽ được tổ chức vào ba ngày 2, 3, 4 tháng 2, 2007.
Năm nay giáo xứ không muốn xin các tiệm phở cho vật dụng nấu.
Hội Cao Niên và Huynh Ðoàn sẽ phụ trách nấu phở. LMTT sẽ phụ trách nấu dê, UBTC sẽ lo
việc gói bánh trưng. Vẫn theo nguyên tắc các hội đoàn được phép giữ lại 70% cho quỹ sinh hoạt
của mình, còn thì đóng góp cho giáo xứ 30%.
Việc nấu bánh chưng năm nay sẽ được thực hiện vào ban ngày từ 8 giò sáng đến 8 giờ tối. Sẽ
kiếm người tình nguyện và chia ca mỗi người 4 tiếng nếu được. Ông Thành sẽ đưa đón các thiện
nguyện viên. Sẽ nấu trong ba tuần trước Tết. Tuần 1 sẽ làm 100 bánh mỗi ngày. Tuần 2: 150
bánh mỗi ngày. Tuần 3: 200 bánh mỗi ngày. Tính ra sẽ làm được 3,150 cái bánh.
Năm nay sẽ không mướn cảnh sát. HSÐ sẽ giúp cho việc giữ trật tự để tiết kiệm ngân quỹ .
3. Dạ Tiệc Tất Niên: Dạ tiệc sẽ được toổ chức vào ngày chủ nhật 11/2 tại Kena Shrine Temple
số 9001 Ðường 50. Chỗ này có sân khấu và có thể chứa được 120 bàn tiệc tức 1,200 thưcï khách.
Sẽ có thì giờ để trang hoàng và sắp xếp từ 8 giờ sáng đến 1 giờ đêm. Giá mướn là $7,700.00.
Sẽ gửi thư cho 900 gia đình đã đóng góp để cám ơn và mời họ mua vé dạ tiệc. Vé vào cửa ủng
hộ là $50.00. Sẽ không phát vé free cho bất cứ một ai trong giáo xứ, vì mục đích gây quỹ xây cất
thánh đường. Thư có kèm theo phiếu đặt mua vé, gia đình nào muốn tham dự sẽ gửi check về
cho giáo xứ để được phân phối vé. Số vé còn lại sẽ được bán tại giáo xứ các ngày cuối tuần và
ngày thường. Sẽ yêu cầu các hội đoàn tình nguyện việc bán tại nhà thờ này.
Ca sĩ đã mời là Loan Châu và Khánh Ly. Cần mời thêm ca sĩ nam là Ðặng Thế Luân. Các ca sĩ
nhà là Nga Mi, Nguyêt Anh, Phượng Nhi và Bé Minh Thơ. Ban Nhạc The Red Sun sẽ giúp vui
cùng với Ca Ðoàn tổng hợp. Sẽ có hai hoa hậu Stell Nguyễn và Carolyn- Thanh Lương Trần

giúp việc bán vé số. Loan Châu sẽ giúp việc bán đấu giá. Vé số sẽ được in 5,000 vé giá $10.00.
Sẽ thành lập một ủy ban bán vé.
4. Bầu cử thành viên HÐMV thay thế ông Thư: Vì lý do đã hết hạn kỳ đề cử và ứng cử mà
không có ai hy sinh ra tranh cử, toàn thể các thành viên hiện diện của HÐMV và UBTC đã đề
nghị cha xứ lưu nhiệm ông Thư. Ông Chỉnh sẽ thảo một lá thư đưa mọi người ký và đệ trình cha
xứ để cứu xét. Lá thư này sẽ được đăng trong tờ thông tin mục vụ để xem cộng đoàn có ý kiến gì
không trước khi quyết định.
5. Lễ Tạ Ơn: Năm nay thay vì tiệc trà ngày Ðại Lễ CTTÐ sẽ có pot luck dinner ngày thứ sáu
24/11/06 để mừng các thánh bổn mạng và đồng thời mừng lễ Thanksgiving. Gia đình nào tham
dự sẽ mang theo một món ăn đủ cho 5 người. Ông Chỉnh sẽ mua các ly chén dĩa và đĩa. Ông
Thành sẽ mua nước ngọt và nước đá.
Buổi hội được bế mạc lúc 9 giờ tối
Ghi Chép
Bùi Hữu Thư

