Referat for menighedsrådsmøde nr. 66
onsdag den 8. juni 2016 kl. 19.00 i sognegården

Til stede:

June, Poul, Lene, Christine, Kirsten A, Eva og Bodil (ref). Erik deltog kun
delvis i punkt 06 ”Nyt fra kontaktpersonen”

Afbud fra:

Gunver, Jette og Birgitte

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg

Ud fra sangen ”Sæt dig et mål, der har evigheds værd”
fortalte Bodil om denne sangs betydning for hende.

Pkt. 01:

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
12. maj 2016
Pkt. 03:

”Meget mere Gadevang”
Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

Godkendt

-

Byfest 25 juni, som begynder med en gudstjeneste i Gadevang
kirke.

-

Vi har ansat en ny organist Torben Svendsen fra Hvidovre med
tiltrædelse 1. august.
Til de udendørs tjenester (Fruebjerg, udendørs vielser mv.)
mangler vi et keyboard. Vi er enige om, at bede Torben
undersøge mulighederne, priser mv, hvorefter der tages
endelig stilling til evt. anskaffelse.
Der er kommet et brev fra provsten af 2. juni 2016, som i
skarpe vendinger klager over den manglende vedligeholdelse af
de to kirkegårde. Drøftes nærmere under det lukkede møde.
June har deltaget i et valgkursus. Nødebo-Gadevang MR skal
have mellem 7 og 11 medlemmer i det nye MR.
Drøftelse af evt. emner til det nye MR. Vi vil sende en valgpakke
ud til relevante. Det vil være en god ide at sætte navne på de
funktioner, hvor vi især har brug for nye medlemmer. June, Eva
og Bodil (valgkomiteen) mødes 28.6
Provstiet har foreslået at lave en event på Torvet lørdag d, 13
august med deltagelse af samtlige af provstiets kirker. Formålet
er at synliggøre valget.

-

-

-

-

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

-

Modtaget revisionsprotokollat af 11.5.16 vedr. årsregnskab for
2015, som blev godkendt uden bemærkninger og efterfølgende
underskrevet af henholdsvis formand, June Lekfeldt og kasserer
Poul Olsen.

-

Godkendelse af årsbudget 2017 samt ansøgning om
anlægsarbejder. (Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd,

CVR-nr. 24176312, Foreløbigt Budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 07-06-2016 14:55).
-

Økonomi 2016, forbruget i de første 5 måneder i 2016 ser
fornuftigt ud og giver ikke anledning til særlige bemærkninger.

-

Anlægsarbejder i 2016:
Omlægning fra olieopvarmning til gas for hhv. Præstegård og
Konfirmandstue er etableret. Dog mangler kommunens
stillingtagen til hvilke krav man vil stille til nedlæggelse af
olietank.

-

Nyt kombineret materialeskur og carport udført.
Mangler kun at færdigmeldes til kommunen

-

Udskiftning af træer på Nødebo Kirkegård.
Ved møde på kirkegården 2. juni med deltagelse af provst og
havekonsulent, blev det besluttet, at eksisterende trærække
skal beskæres og ikke udskiftes. Der skal i den anledning
indhentes tilbud fra to tilbudsgivere, som er foreslået fra
havekonsulent.

-

Præstegårdshave:
Efter forudgående møde med havearkitekt Hjørdis Sørensen
fredag 27. maj, hvor præstegårdsarealet blev besigtiget, har vi
efterfølgende modtaget og accepteret tilbud på rådgivning
vedrørende renovering af præstegårdshaven på kr. 25.000,00,
inkl. moms som omfatter:
Beskrivelse af rydningsarbejder i tekst, og ved udpegning på
stedet. Rydning omfatter undervegetation, selvsåede træer og
træer der vurderes mindre værdifulde i forhold til havens
blivende træer, den store eg, lind etc.
Forslag til overordnet plan for havens udvikling omfattende evt.
yderligere fremtidige rydninger, ny indplantning

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Provstens brev af 2/6 ved. vedligeholdelsen af kirkegårdene
blev drøftet på et lukket møde.

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Sammen med Christine skal der laves en rammeplan for
Torben. Han skal have fast fridag mandag samt onsdag aften.
Torben er ansat på 26 timer. Vi mangler organistvikar i juli. Eva
kontakter Christian V. Larsen
Der er pt. tilmeldt 55 til højskolen. Iflg. brandtilsynet er der
ingen begrænsning på, hvor mange der må være i
konfirmandstuen. MR - medlemmer, der hjælper til, skal ikke
betale for deltagelse.
Arrangementet på Fruebjerg d. 5. juni var en dejlig oplevelse

-

Pkt. 08:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

-

Tirsdag d. 31 maj havde tirsdagsklubben arrangeret en dejlig tur
til Stevns Klint, Grundtvigs grav og parken ved Gl. Køgegård. Der
var ca. 48 deltagere.
Bodil sørger for udlevering af nøgler og kontrakt til personer,
der ønsker at leje konfirmandstuen (ofte i forbindelse med
begravelseskaffe). Bodil kontakter ligeledes pigerne mht.
rengøring. Lånerne skal selv rydde af bordene og sætte

-

opvasken i stativerne, mens pigerne betjener
opvaskemaskinen. I tilfælde af akut opstående problemer uden
for personalets arbejdstider. må lejrene kontakte en fra MR.
Adresselisten findes på opslagstavlen i gangen.
Vi har brug for en ekstra nøgle, som pigerne kan låne i
forbindelse med rengøringen.

Pkt. 09:
Personalenyt
(Kirsten K.)

-

Intet nyt

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Næste møder:
Torsdag 11 august – ansvarlig?
Torsdag 8 september
Torsdag 13 august

Næste MR møde: den 11. august 2016 kl. 19.00 i Sognegården/konfirmandlængen – ansvarlig?

