Referat af menighedsrådsmøde nr. 59
Af Kirsten Aunstrup.
Torsdag den 22. oktober 2015 kl. 19.00 i sognegården
Til Stede:

Birgitte Henriksen, Bodil Davidsen, Christine Fossing,
Eva Holmegaard, Gunver Nielsen, Jette Bjerre, June Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup (referent), Lene Birkmand, Poul Olsen, Kirsten
Kragh og Erik Hansen
Mødeansvarlig: Kirsten Aunstrup

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg

Spænd over os dit himmelsejl
Hvad betyder dåben for dig. Kulturforandring, Bertel Haarder
Tro og viden, vigtige pejlemærker fra reformationen er truede.

Godkendelse af dagsorden

aktivitets udvalg punkt.7 blev rykket fra som første punkt, da
Ellen Kruse og Inger Rudbæk var inviteret til en drøftelse med
MR om sommerudflugten, bliver refereret under punkt 7.

Pkt. 02:

Referat godkendt

Pkt. 01:

Godkendelse af referat fra
16. september 2015
Pkt. 03:

”Meget mere Gadevang”
Pkt. 04:

Nyt fra kassereren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

Glæder sig til Halloween 30 okt. Spisningen er flyttet til Asylet
Fra regnskabskontoret:
1) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2015, blev udleveret og
godkendt, som Poul siger, vi er tæt på stregen
2) Godkendelse af endeligt budget for 2016. Budget med
supplerende oplysninger var forinden udsendt til orientering for
samtlige medlemmer af Menighedsrådet. På mødet blev
”Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd CVR-nr. 24176312,
Budget 2016, endelig budget afleveret d. 13/10-2015 kl 16.21”
herefter godkendt.
Kirkeministeriet har præciseret et krav om, at vi skal huske at
udfylde vores målsætninger.
”Menighedsrådet ved Nødebo og Gadevang kirker har som
målsætning, at være en synlig del af lokalsamfundet gennem
samarbejde med de øvrige institutioner i vores to byer
Vi bestræber os på vedvarende, at holde vores ansvar for børn
og unges kendskab til og ikke mindst fortrolighed med kirke og
kristendom for øje
I alt vores arbejde- i undervisning, arrangementer i
præstegården, gudstjeneste og kirkelige handlinger tilstræber
vi at holde et højt ambitionsniveau både hvad angår form og
indhold.”.

Kirkegårdsudvalget spurgte om vi igen skulle
godkendeansøgning om at have et juletræ ved Nødebovej ind
til P pladsen til kirken, enstemmigt ja.
Der har været syn i tårnet, det viser sig der er både borebiller
og husbukke i spærkonstruktionenen, som det vil være
nødvendigt, at der gøres en indsats overfor, en kedelig
overraskelse
Pkt. 05:

Nyt fra præsten
(Eva)

1) Vedrørende frimenigheders og ”kirkeløse” menigheders lån
af vores kirker til begravelser mm.: Er det ok med os, og har
det nogen økonomisk konsekvens. Tages op på ny, næste MR
møde
2) Orientering om kommende ”hospitalskirke”, nyt sogn ved
Hospitalet
3) Orientering om udspil fra undervisningsministeren Ellen
Trane om en forsøgsordning med konfirmandundervisning som
”understøttende undervisning” morgentimerne tilbage.
4) Faldende dåbstal: Eva Udleverede registrering af
dåbsprocent, døbte børn ift. Fødsler 2014. blev diskuteret .Skal
vi begynde at tilbyde lørdagsdåb?
Vi blev enige om den gode ide, at tilbyde lørdagsdåb 2-3 gange
om året.
Der er i år hele 3 onsdags konfirmationshold ..

Pkt. 06:

Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)
Pkt. 07:

Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

Er nu ii gang med at planlægge MUsamtaler med personalet, vil
blive afviklet i løbet af efteråret.
Ferie afvikling foregår løbende.
-

-

Pkt. 08:

Personalenyt
(Kirsten K.)

Pkt. 09:

Nyt fra formanden
(June)

Nyt fra akt.-udvalget havde inviteret Ellen kruse og
Inger Rudbæk til en drøftelse af deres forslag til
sommerudflugten med tirsdagstræf tirsdag d 24 maj.
indhold og budgetoverslag.blev udleveret, samt oversigt
over de sidste 9 års turer og afholdte udgifter.
Der er pt sat 8.000 kr i budgetfor 2016 her over for står
gruppens forslag,til årets tur , hvor kirkens andel er
foreslået til 12.910 kr.
Der kom flere konstruktive forslag på bordet, til
reduktion af prisen.
Alle er enige om at den indsats træfgruppen yder er
meget prisværdig, og kommunikationen mellem MR og
træfgruppen skal holdes løbende. Godt at få talt det
igennem.

Køkkenhjælp til julefesten. Opvask 75 kr i timen , der sættes
en annonce i Kirke og Kro bladet. Gerne unge mennesker, som
også kunne få tilbudt rengøring efter udlejning af sognegården.
Ønske om en folder til udlevering på engelsk, da Nødebo Kirke
har mange gæster der er udenlandske, det vil der arbejdes
videre med.
Rengøring ved udlejning af sognegården, den lange snak endte
med en fast betaling af 500kr.Til dækning af rengøring.
-

”Reformationsgudstjeneste”? (vedhæftet 2 bilag)
Tilbagemelding fra Landemode
Tilbagemelding fra Menighedsmøde
Konfirmandlænge – rengøring/fast betaling?
Indsamlingsliste (vedhæftet 1 bilag)
Pharmakon III – tilmelding?

-

Pkt. 10:

Eventuelt

Næste MR møde:25 november.kl. 19.
Ansvarlig: Christine Fossing
OBS! Her skal der være valg til enkeltposter i MR
+ Nye Mødedatoer
Derefter:
Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.00
Ansvarlig: ?

Valg til MR 2016! – ekstra informationsdage –
opstillingsmøde den 13. 9. 2016

Ønske om at få de defekte aftagelige lamper erstattet af nogle
nye spot lamper, med variabel styrke styring.

