Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 104
Tirsdag den 10. december 2019 kl. 19.15 i konfirmandlængen
Til stede:

Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, June Maya
Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand

Afbud fra:

Christine Fossing, Gertrud Andersen, Ulla Bønsøe, Xenia Buus Hermann, Helene
Armfelt (orlov)

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: June

Sang: 74, Vær Velkommen Herrens år (advent version)
Oplæg: Bodil fortalte om sin langvarige genoptræning på
Rigshospitalet og om tiden efter udskrivelsen. Det er vigtigt altid at
have et mål for øje, stort eller lille, og hun citerede første vers af
en sang, skrevet af Mads Nielsen
Sæt dig et mål, der har evigheds værd
lad dybt i din tanke det brændes
og lyse dig gennem de hindringers hær,
der rundt om din vilje vil spændes.
Finde en ansvarlig til møde den 21. januar 2020???

Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra

-

Godkendt

-

Godkendt
(spørgsmål til bog af Knud Aunstrup (referat fra november) –
Ole vil kontakte provstiet, og spørge, om de ved, hvor/hvordan
vi kan få hjælp til at søge om midler til bogudgivelse)

-

Nye mødedatoer i 2020:
Vi fortsætter med den 3. tirsdag i måneden.
Torben kan ikke være med i den første del af året, så Julie
træder til som personale repræsentant indtil videre.
Præstekontor i Gadevang: Håndværkerne er i fuld gang – Ole
tager kontakt til Bruno vedr. valg af bl.a. fliser

19. november 2019

Pkt. 03:
Nyt fra formanden
(June)

-

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)
Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

Pkt. 06:
Nyt fra præsterne
(Bettina + Eva)

-

Angela er ansat som vikar til og med februar
Kirketjenerne og Bedemændene har problemer med katafalken i
Gadevang. Vi skal have fundet en løsning mht. en elektrisk
katafalk, Hvor kan den opbevares? (June undersøger)

-

Kasserapport:
Der er overskud i budgettet (Ole har fået info via telefonen, da
kasserapporten ikke var klar).
Vi har fået Mobile Pay 😊 – nr. 41247
HUSK: kollekt og Menighedspleje i meddelelsesfelt.

-

-

Det vil være en fordel med en fast kirkesangervikar (eller 2),
der kender Nødebo og Gadevangs ”rutiner”
Tak for julefesten for personalet – det var en hyggelig dag.

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)
Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)
Pkt. 09:

-

Intet nyt

-

MR medlem Ole Strand (kasserer) er blevet valgt til årets
Gadevænger – til lykke til Ole fra menighedsrådet

-

Intet nyt

”Nyt fra sognene”
Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

Bodil: Julefesten den 10.12. - Det var en dejlig dag med god
mad.
Næste års sommerudflugt finder sted den 9.6.2020

Pkt. 11:
Eventuelt
Mødet sluttede kl. 20.55
Næste MR-møde:
Ansvarlig:

Den 21. januar 2020 kl. 19.15 i præstegården
? (husk at finde en ansvarlig)

