Referat

Onsdag den 6. januar 2016 kl. 19.00 i sognegården
Afbud fra:

Birgitte Henriksen, Jette Bjerre, Eva Holmegaard

Til Stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing (referent), Gunver Nielsen, June Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup, Lene Birkmand, Poul Olsen, Gabrielle Nilausen og Erik
Hansen

Mødeansvarlig: Christine Fossing
Pkt. 00:
Aftensang + oplæg
Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
19. november 2015

Vær velkommen Herrens år (Nytår)
Vi talte om fælleskabet og åbenhed overfor vores medmennesker; venner
og fremmede
Godkendt – menighedsrådet bød Gabrielle, som skal vikariere for Eva de
næste 3 måneder velkommen til vores sogn.

Godkendt uden tilføjelser

Pkt. 03:
Nyt fra præsten
(Gabrielle/Eva)

Forespørgsel fra gospelkor:
Gospelkoret MMMC har sendt en forespørgsel om at kunne flytte øve sted
fra kroen til præstegården: Konceptuelt giver det mening at have et
gospelkor gøre brug af vores faciliteter. Omvendt har menighedsrådet
tidligere bestemt at vi ikke skal være i konkurrence med Kroen. Af
afgørende betydning er dog, at der manglede nogle vigtige informationer
inden man kunne tage stilling til forespørgslen; hvor mange medlemmer er
der i koret – der må max være 60 personer i lokalet. June taler med koret
(Helene) om forhold som rengøring, brug af køkken mv og så tager vi dette
med på næste menighedsrådsmøde. Under alle omstændigheder ville dette
være en prøveordning som kan opsiges med en dags varsel
Tilskud til korworkshop:
Vi skal bruge 13.000 til korworkshop d. 28/2. Provstiet skal ansøges om
dette beløb. Bodil sender tidligere ansøgninger til Poul, som laver den
endelige ansøgning. Denne skal indsendes senest 26/1 og behandles på
Provstiudvalgsmødet d. 4/2.
Status vedr. Minikonfirmander
Gabrielle fortalte at vores nye minikonfirmandleder, Annemarie, er rigtig
dygtig og fuld af gode ideer.
Aftensgudstjenester
Gabrielle vil gerne holde nogle aftensgudstjenester; menighedsrådet er
meget begejstret for initiativet og inviterede Gabrielle til at gå videre med
ideen. Idet personalet ikke skal belastes yderlig på nuværende tidspunkt vil
Kirsten A., June og Christine meget gerne stå til rådighed med det
praktiske.

Pkt. 04:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

Opfølgning MUS samtaler
Runden med MUS aftaler er afsluttet.
På nuværende tidspunkt fungerer personalet som 2 teams - et 'servicehold'
og et 'performerhold' . En af de ting som vi skal arbejde på næste år er at

forbedre kommunikationen i teamet, så alle føler sig involverede,
informeret, og dermed af lige betydning.
Fremadrettet holdes der personalemøder den tirsdag, som der holdes
morgensang og i forlængelse af dette - det vil sige kl. 9 til kl. 10. Fravær
tæller som fridag.
En uge inden mødet udsender Allan dagsorden, med mulighed for input fra
personalet.
Allan laver referat indenfor en uge. Og fører alle arrangementer ind i Google
kalenderen med angivelse af de ansvarlige personalemedlemmer. Hvis der
ikke står noget betyder det, at tjenesten varetages af de vanlige
personalemedlemmer.
Aktiviteter omfatter:
Gudstjenester/højmesser
Andre tjenester - vielser, begravelser, barnedåb
Morgensang
Konfirmandundervisning og arrangementer
Salmer og spaghetti
Foredrag & højskole
Tirsdagstræf
Koncerter
Ferie og fravær
Som vi har diskuteret regelmæssigt, SKAL ferie og fravær indberettes
rettidigt.
Idet indberetningen har været mangelfuld fra nogle personalemedlemmer
og affødt adskillige diskussioner, er det nødvendigt at ændre nogle
indberetningsprocedurer for disse medlemmer. Eva vil gerne sørge for dette
kommer på plads. For disse medlemmer vil processen være således:
Vikarbudgettet er afklaret og indberettet til Eva per 31/12
Pågældende medarbejdere arrangerer og meddeler rettidig ferie og fravær
til Eva og Allan, som forbereder de månedlige sedler og indsender disse til
regnskabskontoret med Christine på CC.
Søren og Peter har flere dage, hvor de selv dækker deres vikarer og tager
derfor ikke fravær for disse dage.
Alle medarbejdere mangler at få afholdt restferie/feriefridage. De har fået
tilsendt lister med ferie/fravær og har fået besked på at afholde denne
restferie. Hvis ferie ikke afholdes bortfalder den per 1/5.
Kursus
Michael deltager i kursus i ledelse og samarbejde
Christine undersøger eventuelle uddannelsesmuligheder for andre
personalemedlemmer

Andre personale emner
Vi holder Nytårskur søndag d. 24/1 kl. 12 – alle medarbejdere er inviteret
Menighedsrådet vedtog på mødet at, yde et tilskud på 200,- PP til den årlige
personalefrokost
Der er ved at blive set på hvordan vi kan søge tilskud til ekstra gravertimer
– Poul, Erik og Michael mødes snarest for at lave opstilling over timebehov.
Christine får fast telefontid tirsdag fra kl. 16-17
Pkt. 05:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

Pkt. 06:
Nyt fra kassereren og
Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

Retningslinier for flagning.
Kirkens personale følger de givne retningslinjer for flagning, som er:
1) Ved blæst over 15 m/sek. bør et almindeligt flaget ikke hejses og
2) ved storm over 20 m/sek. bør end ikke et stormflag hejses.
Nye aktiviteter – Sogneaftener godkendt af menighedsrådet
 Mikkel Wold 1/3 – Etik og markedskræfter (Eva ansvarlig)
 Birgitte Larsen dato og emne meddeles senere (Eva ansvarlig)
 Nina Horn til efteråret – Menneskesyn til eftersyn (Bodil ansvarlig)
 Kirsten A – navnet på din svigersøn? – dato meddeles, emne
overvågningssamfundet
 Forskningens døgn – Erik undersøger muligheder for
foredragsholdere
Sommerudflugten
Bodil præsenterede det reviderede budget for sommerudflugten – der søges
om 8295,- fra menighedsrådet. I forbindelse revision af budget for
Aktivitetsudvalget skal dette indarbejdes i det samlede budget inden
godkendelse.
Eva har talt med udflugtstovholderen Ellen, som aftalt – June taler med Eva
om udfaldet heraf.
Endelig behandling af revisionsprotokollat 2014.
Menighedsrådet har behandlet provstiets gennemgang d. 29/10-2015 af
årets revisionsprotokollat for 2014.
Provstiets godkendelse blev taget til efterretning.
Revisionsprotokollat af 12. november 2015.
Revisionsprotokollatet vedrørende kirkens årsregnskab for 2015 efter
revisionsbesøg med eftersyn af likvide beholdninger og mellemværender.
Eftersynet gav ikke anledning til bemærkninger
Begrundet ansøgning om 5% midler.
Menighedsrådet vedtog at ansøge om kr. 120.711,87 da budgettet for 2
anlægsarbejder i 2015 er blevet overskredet.
Det drejer sig om kalkning af Nødebo kirke, hvor der ansøges om kr.
83.055,58 og
Renovering af entre i Nødebo præstegård, hvor der ansøges om kr.
37.656,58.
Såfremt det endelige driftsregnskab udviser større overskud end forventet,
kan de ansøgte beløb evt. justeres.
Revision af budget for Aktivitetsudvalget.
Er endnu ikke modtaget – Poul tilbød at deltage i næste
aktivitetsudvalgsmøde 14/1
Orientering om anlægsarbejder der er meddelt bevilling til udførelse
af:
1. Opvarmning af præstegård og Konfirmandstue vil blive ændret fra
olie- til gasfyring. Arbejdet planlagt udført i løbet af maj.
2. Udskiftning af de sidste gravstedshække på Gadevang kirkegård.
3. Maling af udvendige facader på mandskabsbygning, Graverkontor.

Pkt. 07:
Nyt fra formanden
(June)

Pkt. 08:
Eventuelt
Næste MR møde:
11. februar 2016
Ansvarlig: Lene Birkmand
OBS! Mødet afholdes hos
Christine (på Sportsvej)

4. Udskiftning af de store træer på Nødebo kirkegård, som står langs
skel ud mod Nødebovej.
5. Ændring af hovedtrappe til Nødebo præstegård.
Præstens Have
Retningslinjerne for hold af præstens have er således, at denne skal holdes
af menighedsrådet. Det er menighedsrådets ansvar at dette bliver gjort på
økonomisk bevidst måde således, at arbejdet omfatter græsslåning i hele
haven. Hvis er ønskes anden beplantning med økonomisk dækning heraf,
kan præsten søge bevilling heraf ved menighedsrådet.
June har deltaget i teologisk salon, som blev afholdt i Nødebo. Dette var
meget inspirerende og menighedsrådsmedlemmerne opfordres til at deltage
i de fremtidige arrangementer.
Flere menighedsrådsmedlemmer deltog i Farmakonmødet. Især var
indlægget om tradition og dåb og indlægget om ledelse af frivillige rigtig
spændende
Bodil holder sygeorlov fra menighedsrådsarbejdet fra primo februar til
medio marts.

