MR-møde nr. 124 (årlig konstituering af MR)
Konfirmandlængen kl. 19.15
Referat: 17. november 2021
Deltagere:
Afbud fra:
Ansvarlig:
Referent:

Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup, Anne Lisbeth Schmidt, Ole Strand
Xenia Buus Hermann (orlov)
Kirsten
Lisbeth

01.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt

02.

Godkendelse af referat fra den 12. oktober 2021: Godkendt

03.

Konstituering af MR:
Valgt til enkeltmandsposter:
forslag til – og valg af formand (skriftlig afstemning)
Antal udleverede stemmesedler: 6 stk.
Antal stemmer: 6 stk.
Valgt til formand: June Maya Lekfeldt
forslag til – og valg af næstformand (skriftlig afstemning)
Antal udleverede stemmesedler: 6 stk.
Antal stemmer: 6 stk.
Valgt til næstformand: Anne Lisbeth Schmidt
Valg
Valg
Valg
Valg
Valg

af
af
af
af
af

kasserer: Ole Strand
kontaktperson: Kirsten Aunstrup
referent (sekretær): Anne Lisbeth Schmidt
kirkeværge: Bruno Bjerre
bygningskyndig: Axel Poulsen

Honorar til formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge: Provstiudvalget fastsætter
beløb.
04.

Nyt fra formanden (June)
a. Underskrift: Nødebo-Gadevang Sogns Menighedsråd, Hillerød Provsti
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2020: Underskrevet
b. Nye mødedatoer: 16. december 2021, 18. januar 2022, 15.februar 2022, 15. marts
2022, 19. april 2022, 17. maj 2022, 21. juni 2022.
c. Kirke.dk: Hold jer godt orienteret via denne hjemmeside – abonnement fortsætter

05.

Nyt fra kassereren (Ole)
d. Kasserapport: Gennemgået. Det omtrentlige forbrug skal dags dato være 85% af
budgettet. Regnskabet forventes overordnet at gå op, selvom lidt for mange midler pt.
er forbrugt. Pt. underskud kr. 48.563,80.
e. Evt.: Lønforhøjelse eller bonus til kirkens medarbejdere. Tages op på næste møde.

06.

Nyt fra kontaktperson (Kirsten)
a. Velkomst af ny kirke- og kulturmedarbejder: Sunyee Shin har første arbejdsdag mandag
d. 22. november 2021.
Sunyee inviteres med til MR-mødet den 16.12. så hun kan hilse på medlemmerne af MR
b. Info vedr. tilsendt fra Kirsten:
Kirsten begynder på Mus Samtaler til januar igen.
Mwansa er påbegyndt dansk undervisning, vil i fremtiden kunne bruges ved behov for 2
personer til tjenester.
Sunyee Shin begynder den 22/11, hvor jeg tager mig af hende, Lone Paepke kommer kl
13. og vi udarbejder mødeplan, og hører om Sunyee ønsker. Den 23/11 vil Eva mødes
med hende, Julie kommer kl. 9., hvor Sunyee vil blive introduceret til jobbet.
Julefrokost hvor og hvor meget til personalet.
Julegaverne i år er bestilt.
Støvsuger repareret for 600 kr.

07.

Nyt fra præst (Eva)
a. 28. november, Ni læsninger: Nødebo (deltagere ok); Gadevang (deltagere efterlyst)
b. 12. december, Menighedsmøde efter gudstjeneste: Konfirmandstuen. Gløgg og
æbleskiver.
c. 15. december, ”Det politiske mødested”: Hvorfor er julen så svær for nogle?
Konfirmandstuen / Kroen.
d. 19. december, Syng min julesalme: Jordnær. Gløgg og æbleskiver.
e. 21. december, Julekoncert med kantoriet: Gadevang.
f. 24.-26. december, Årets radiojulekirke: Nødebo.
Forslag om børnearrangementer i Gadevang Kapel.
• Beslutning på kommende møde.
Eva er blevet medlem af KU’s teologiske fakultets eksterne råd vedr. rådgivning af den
teologiske uddannelse.

08.

Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben): intet

09.

Personalenyt (Torben + personale): Torben er ”genvalgt” som formand for aktivitetsudvalget

10.

”Nyt fra sognene”: Intet nyt

11.

Input fra MR-medlemmer
a. Fra sidste møde: Fremvisere til Nødebo Kirke (fremviserlav?): ingen beslutning om
fremvisere. Diskussion om trefløjet A4-pamflet til kirken. Kan version fremstillet af
Hanne Nøhr genanvendes? Ole forespørger. Forslag om logbog over besøg.
• Beslutning på kommende møde.
b. Kan MR godkende, at vi søger myndighedsgodkendelse i Stiftet til udskiftning af
varmestyringssystem til anlæg med kalenderfunktion og automatisk styring af
grundvarme inkl. udskiftning af utidssvarende el-tavle og installation af
kondensaffugter?: Godkendt. Axel går videre.
c. “Lys på flagstangen” (fra Søren P. Østergaard)
Ifm. møde i flaglauget d. 8. november orienterede jeg om regler for flagning, herunder
at man på “særlige festdage” godt kan flage efter mørkets frembrud, såfremt flaget er
belyst. Flaglauget synes, at der kan være dage hvor det kunne være fint at tage flaget
ned efter mørkefald. Jeg skal derfor på Flaglaugets vegne fremsætte forslag om
etablering af mulighed for at belyse flagstangen ved kirken.

•

Beslutning på kommende møde.

12.

Eventuelt: find Kirkeministeriets ”Vejledning for menighedsråd om kirker og kirkegårde her
https://www.altomkirkegaarde.dk/fileadmin/Filer_KM/Kirker.pdf

13.

Evt. lukket pkt.

Møde sluttede: 21:45
Næste MR-mødedato: 16.12.2021
Ansvarlig: Hanne

