Referat

Referat af menighedsrådsmøde nr. 62
Torsdag den 17. marts 2016 kl. 19.00 Søparken 7
Mødeansvarlig: Kirsten Aunstrup
Til stede:

Gabrielle Nilausen, Gunver Nielsen, Christine Fossing, Kirsten
Aunstrup (referent), Poul Olsen, Bodil Davidsen, Jette Bjerre, Lene
Birkman og June Lekfeldt

Afbud fra:

Birgitte Henriksen

Pkt. 00:
Aftensang + oplæg

Kirsten A havde oplæg. De store skift i tilværelsen.

Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

godkendt

Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
11. februar 2016

godkendt

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

Godkendelse af regnskab 2015.
Beslutning:godkendt
Regnskab 2015 med identifikationslinjen ”Nødebo-Gadevang
Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 24176312, Regnskab
2015, Afleveret d. 10-03-2016 13:58” er godkendt.
Ansøgning om udbetaling af 5%-midler til dækning af
underskud jfr. regnskab 2015.
Beslutning:godkendt
Provstiet har tidligere godkendt udbetaling af kr.
117.826,- af 5%-midlerne. Der fremsendes fornyet
ansøgning, hvor beløbet er nedjusteret til kr. 32.000,-.
Anlægsarbejder i 2016.:
Overgang fra Olie-til gasopvarmning af Præstegård og
komfirmantstue:
Arbejdet er aftalt til igangsætning i løbet af maj 2016 og
omfatter sløjfning af nuværende olietank, 4.000 ltr og nyt
gasfyr.
Udskiftning af gravstedshække på Gadevang kirkegård:
Arbejdet vil blive igangsat ultimo oktober eller primo
november, afhængig af vejrlig.
Maling af mandskabsbygning, Nødebo kirkegård:
Arbejdet agtes udført i løbet af maj/juni.
Udskiftning af store træer og genplantning på Nødebo
kirkegård:
Fældningen af træerne vil blive i løbet af maj og
genplantning i løbet af oktober/november.
Ny hovedtrappe, Nødebo Præstegård:
Den pågældende entreprenør, som havde påtaget sig
opgaven, er kommet slemt til skade ved en arbejdsulykke,
og kan næppe udføre arbejdet i år.
Da jeg (Poul) ikke har den fornødne tid til at udarbejde et
detailprojekt eller træffe ny aftale med anden entreprenør,
foreslog jeg (Poul) på mødet, at den tildelte bevilling

ansøges anvendt til en række udestående opgaver inde i
Præsteboligen, der konstateredes ved bygningssynet i 2015.
På mødet var der enighed om, at dette skal forsøges
gennemført i år.
Pkt. 04:
Nyt fra præsten
(Eva/Gabrielle)

-

Gabrielle har haft en travl periode, mange bisættelser i disse
måneder. Har som præst aldrig i et vikariat, haft så meget
at bestille.

Pkt. 05:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Har deltaget i stift-diakonidag, som var rigtig god.
Orienteret om lukket møde med 2 fra personalet.
Fik orientering om ansættelse af Nils i flexjob, er ved at
være på plads. Poul, Erik og Michael har udregnet behov for
ekstra ressourcer på kirkegården om sommeren. Denne
udregning skal bruges til ansøgning om midler til aflønning
af Nils.
Peter laver en beskrivelse af sine opgaver, som kan hjælpe
den nye organist ind i stillingen. Ulla vikarierer indtil den
nye organist er ansat.

-

-

Pkt. 06:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

-

Pkt. 07:
Nyt fra formanden
(June)

-

Hvordan får vi gjort den udsendte dagsorden mere fyldig?
Opfordring til alle om at indsende punkter udførligt og i god
tid, mindst 8 dage før mødet, så dagsorden kan udsendes
en uge før mødet.
Hvilket mandat har aktivitetsudvalget og andre udvalg i
forhold til menighedsrådet?
Det, der indstilles af aktivitetsudvalget eller andre udvalg
skal godkendes af MR. MR er det besluttende organ.
Budget i år er det samme som sidste år.
Afsked med Peter vores organist den 28/3 kl.16. med en
koncert i Gadevang Kirke og reception herefter i
sognegården, Gunver og Kirsten sørger for noget mad.
Ny organist – stillingsopslag, foreløbige blev fremlagt, til
vidre behandling, efter indput fra MR.
Der blev nedsat et ansættelses udvalg, bestående af
Christine, Gunver, June, samt Eva.
MR Mødet i april bliver den 13/4
MR Valg 2016. ca halvdelen ønsker ikke at fortsætte.
Træfældning, flere henvendelser på flytning af træ skrald.
MR overvejer tilbudet lidt endnu
June anbefalede det ordinære årsmøde i Kirke care den 29/3

Pkt. 08:
(Gunver)

-

Gunver orienterede fra første møde (afholdt den 15.3.)
vedr. organist ansættelsen, og tog stilling til ansættelses
udvalgets størrelse, og det videre arbejde med annoncering
og hvad der skal med i teksten.

Pkt. 09:
Eventuelt

-

Næste møde den 13/4. Gunver sørger for oplæg og kaffe,
Poul tager referat
Sognet var som de tidligere år koordinater for
landsindsamlingen for Folkekirkens Nødhjælp i Nødebo.
Resultatet blev knap 12.000 kr. Lidt mindre end i 2015

-

Næste MR møde:
13. april 2016
Ansvarlig: Gunver/Poul

