Referat

Referat af menighedsrådsmøde nr. 60
Torsdag den 19. november 2015 kl. 19.30 i sognegården
Mødeansvarlig: June Maya Lekfeldt
Pkt. 00:
Aftensang + oplæg

769 - Sig månen langsomt hæver

Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
22. oktober 2015

Godkendt

Pkt. 03:
(June)

-

Valg:

-

Formand – hemmelig afstemning
Valgt: June Maya Lekfeldt
Næstformand – hemmelig afstemning
Valgt: Gunver Nielsen
Kirkeværge – Valgt: Erik Hansen
Kasserer – Valgt: Poul Olsen
Sekretær – går på omgang mellem MR medlemmerne
Kontaktperson – Valgt: Christine Fossing
Byggekyndig ifm. årligt syn – Valgt: Poul Olsen

-

Pkt. 04:
Nyt fra
(June)

-

Underskriftberettiget – Valgt:
June Maya Lekfeldt og Poul Olsen

-

Ansvarlig for arbejdsmiljø (deles i 2)
Christine Fossing – APV
Erik Hansen - Maskiner

-

Nye mødedatoer
Det tilstræbes at møderne holdes den 2. torsdag i
måneden.
11. februar 2016
17. marts 2016
14. april 2016
12. maj 2016
9. juni 2016

-

Tirsdagstræf – sommerudflugt
Menighedsrådet værdsætter det store arbejde, der
gøres af de frivillige. Vi siger tak til alle frivillige.
Sommerudflugten 2016 er planlagt.
Det nye menighedsråd (der er valg i efteråret 2016),
tager stilling til sommerudflugten 2017.

-

På Menighedsmødet blev der jo bl.a. drøftet kirkens
indsats overfor flygtninge. Ønsker man at deltage som
frivillig, kan man bl.a. tilmelde sig via nedenstående

link:
http://www.frivilligcenter-hillerod.dk/nyheder/428hillerod-byder-flygtninge-velkommen
Pkt. 05:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Nødebo bæredygtig: møde på kroen den 24.11.2015
Eva holder studieorlov januar, februar og marts 2016

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Der afholdes MUS, vi er halvvejs.
Facebook adds ikke relevant i øjeblikket, måske senere.

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Hvad gør vi for de små? Tages op næste gang.
Filmaften den 3. marts 2016
Aften gudstjeneste, når Eva kommer tilbage fra orlov
27. december kl. 14.00 i Gadevang kirke – på Café
jordnær bagefter.
Studiekreds i foråret? Eller 3-4 foredrag.
Workshop: kor for de unge den 28. februar 2016 med
Helene Dahl – vi afslutter med gudstjeneste.
Michael sørger for, at der er låst på graverkontoret, når
han går fra kontoret i længere tid.
Michael lægger ugesedlerne i Bodils postkasse på
sportsvej
MR´s betaling ved deltagelse i kirkens arrangementer
f.eks. julefest, sommerudflugt ol. tages op igen.
Økonomi: Kører tæt på budgetrammen.

Pkt. 08:
Nyt fra kassereren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

-

Pkt. 09:
Eventuelt

Mødet sluttede: 21.20
Næste MR møde:
6. januar 2016
Ansvarlig: Christine

Anlægs- og vedligeholdelsesarbejder er alle afsluttede.
Serviceeftersyn fortaget på køkkenets ovn og
opvaskemaskine. Opvaskemaskinen var meget tilkalket
pga. blødvandsbeholder har været tømt. Der er derfor
installeret SMS-kontrolboks, som automatisk retter
henvendelse til leverandør om udskiftning inden
beholder er tømt.
Indhentning af tilbud om serviceabonnement på hhv.
ovn og opvaskemaskine pågår.

