Referat
Referat for menighedsrådsmøde nr. 109
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen
Til stede:

Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup, Ole Strand,
Julie Berggren (referent) og Torben Svendsen

Afbud fra:

Christine Fossing, Mona Høgh, Ulla Bønsøe, Xenia Buus Clausen
Helene Armfelt (orlov)

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Kirsten Aunstrup
Pkt. 01:

Sang:
Oplæg: Julie fortalte en vittighed fra Sommerfrokosten, der blev
afholdt tidligere på dagen.
-

godkendt

-

godkendt

-

Budget 2021 godkendt
Godkendelse af nuværende budget, som er ændret efter
de ønsker, som kom frem på og efter det sidste MR-møde.
Der er ansøgt om at øge driftsrammen. Budget kan
godkendes digitalt pga. travlhed på regnskabskontoret.
Det skal godkendes senest d. 15. juni.
Budget 2021 godkendt: Nødebo-Gadevang Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 24176312, Budget 2021, ,
Bidrag budget afleveret d. 12-06-2020 14:44

-

Måske har vi penge til gode på grund af ”fejl” i
bogføringen. Vi mangler at anskaffe elektrisk katafalk og
”anneks” til denne i Gadevang.

-

Ingen bemærkninger fra Kirsten. Eva roste
personalegruppens indsats og fleksibilitet under Corona
nedlukningen.

-

Orienteringsmøde/menighedsmøde den 18. august
2020 – kl. 19.00
Der er orienteringsmøde om valget til
menighedsrådet d. 18. august. Kl. 19.
Der er nedsat et udvalg, som skal sørge for at det
bliver en indbydende aften at komme til. Måske
noget med jazz og cocktails. Udvalget består af
Kirsten og Julie, og Xenia, Ulla og Christine vil også
blive spurgt om de vil være med. Eva vil gerne stå
for noget lækker tekst, når vi har besluttet hvad
der skal foregå. Der skal tekst i K&K, på FaceBook

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
19. maj 2020

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)
Pkt. 05:
Nyt fra formanden (June)

og på hjemmesiden. Gerne også husstandsomdelte
flyers. Vi må stadig kun være 24 i
konfirmandlængen. Måske får vi nye retningslinjer
omkring d. 8. juli.
-

-

Vinduespudser – tilbud
Vi har fået et godt tilbud på vinduespudsning til
både kirker indvendig og udvendig, graverkontor
og præstekontorer. 15.000 kr. for to besøg af
vinduespudseren på et år. Tilbud accepteret.
Flag lav – oprettelse af (hvornår vil vi flage? Hvor mange
timer?)
Der er et ønske om mere flagning. Bodil vil være
forkvinde for et flag lav i Gadevang og Nødebo.

Gertrud, Ole og June er med og flere skal rekrutteres.
-

-

Nødebo kirke – tag + tagrytter (arbejdet sat i gang Bruno)

6. maj var der tilsyn på tag og tagrytter i Nødebo kirke, som
skal laves. Tre tilbud er blevet givet. Det billigste er blevet
valgt. Entreprisekontrakten skal beses og skrives under og
sendes til arkitekten. Prisen er 1.629.000. Nationalmuseet er
underrettet. Stillads, som ikke bliver boret ind i kirkens vægge,
stilles op i juli. Arbejdet begynder i august og skulle være
færdigt inden jul. Det burde ca. tage tre måneder. Arbejdet kan
indstilles under bisættelser og andre kirkelige handlinger.
Håndværkere og Bruno skal adviseres, hvis arbejdet skal sættes
på pause under kirkelige handlinger.
Hylder til salmebøger bliver snart sat op i Gadevang.

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

-

Genåbning af kirkerne
Færre kirkegængere efter Corona. Kvadratmeterregler
gælder stadig for kirken, hvilket kan være svært at forstå
for de mennesker, der skal holde bryllup og
konfirmationer.
Der er heller ikke mange, som benytter sig af, at vi holder
åben kirke - endnu. Vi tror, det skal udbredes lidt mere.
Bodil ønsker én åben aften om måneden i Nødebo

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Pilgrimsvandring og sommerfesten var skønne
arrangementer med mange glade deltagende.
Det er blevet overvejet om de aflyste højskoledage
skulle genopstå som én højskoledage, men det er
af plakaten igen. Det hele flyttes til næste år.

-

Intet nyt

-

Intet nyt

-

Intet nyt

-

Kirsten modtager fem stole for lang og tro tjeneste. De fem
stole er hjemløse efter at de er blevet forvist fra
præstekontoret/det forhenværende kapel i Gadevang, og nu
skal de bo i Kirstens sommerhus.

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben + personale)
Pkt. 09:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer
Pkt. 11:
Eventuelt

Næste MR-møde:
Ansvarlig:

-

11. august 2020 kl. 19.15

