Referat af menighedsrådsmøde nr. 65
torsdag den 12. maj 2016 kl. 19.00 i sognegården
Til stede:
Afbud fra:

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

Aftensang + oplæg

Aftensang: Salme 888 ”Vi trækker streger og sætter skel” fra
det nye salmebogtillæg
Oplæg: Øvning af denne salme.

Pkt. 01:

Godkendt

Pkt. 00:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
Pkt. 03:

”Meget mere Gadevang”

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

Godkendt

Byfest i Gadevang den 25. juni 2016 kl. 13:00 – vi starter med
en gudstjeneste.
Møde i Fruebjerg 5. juni – gudstjeneste kl. 11:00 – Tema:
”Hvad vil det sige at være dansk?”

-

-

-

-

-

Ifm. stillingen som organist - Vi har valgt 6 personer, vi gerne
vil høre (der kom i alt 13 ansøgninger)

June informerede om og forelagde ansøgningerne.
Forespilningen finder sted i Gadevang kirke den 22.5.
Ved menighedsrådsvalget til november 2016 skal der
vælges i alt 11 personer – efter valget skal der af disse
11 medlemmer sidde min. 2 personer fra hvert sogn i
menighedsrådet.
Poul havde den 27.1. rundgang i præstegårdshaven. Vi
har fået et oprydnings tilbud vedr. oprydning i
præstegårdshaven. De kan først gå i gang midt i juni.
Poul har talt med havearkitekten, der efter oprydningen
vil oprette en plan for vedligeholdelse og ressourcer.
Græsset skal slås 1 gang om ugen.
Vi holder menighedsmøde (hvor vi bl.a. orienterer om
menighedsrådsvalget) den 24. august 2016 kl. 19:30
June tager på Valgkursus den 2. juni
Helsingør stift holder workshop den 9. juni – ”Find og
fasthold frivillige” – da der er flere, der gerne vil med,
flytter vi næste menighedsrådsmøde fra den 9. juni til
den 8. juni (vi deltager i workshoppen med 4 personer).
Folkekirkens Skoletjeneste afholder
repræsentantskabsmøde den 25. august kl. 19.00 i
Slotssognets sognegård.

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

-

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Personalemøde den 17. maj kl. 9.00
Niels er startet – hjælper på kirkegårdene
Gartner ERFA møde – Michael og Erik (Kirkeværge)
deltager

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Eva fortalte om efterårets højskole:
tema – ”kærlighedens ansigter”
Kan vi evt. søge om tilskud fra aktivitetspuljen?
Eva deltog i et spørgepanel under ”Himmelske dage”

-

-

Ansøgning om disponering af meddelt anlægsbevilling fra
hovedtrappe i 2016 til anvendelse af opgradering af nedslidte
kamre i Nødebo Præstegård

Ansøgning indsendes til Hillerød Provsti.
Kvartalsrapport udleveret – gennemgang af udestående.

Pkt. 08:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Der foreligger referat fra aktivitetsudvalget
Bodil var i København den 6.5. til Himmelske dage. ”Det
var en dejlig oplevelse!”

Pkt. 09:
Personalenyt
(Kirsten K.)

-

Intet nyt

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Kirsten Aunstrup er med i Dåbsgruppen (oprettet på
Pharmakon konferencen) – Kirsten + 1 mere vil holde
foredrag ifm. fødselsforberedelse ”Hvad sker der når
man bliver forældre”

Næste MR møde:
Ansvarlig:
Mødet sluttede kl. 21.10

Den 8. juni 2016 kl. 19.00 i sognegården
Bodil Davidsen

