Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 79
Onsdag den 20. september 2017 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing, Gertrud Andersen, Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Ole
Strand, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann og Caspar Bartholin

Afbud fra:

Eva Larsen, Kirsten Aunstrup

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Xenia

Vi startede i Nødebo kirke kl. 19.00
Aftensang: nr. 187 Livet er en morgengave. Blev sunget i
Kirken
Oplæg: Præsentation af produkter fra Italien samt
smagsprøver. (ev. til brug ved gaver)

Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 02:

Godkendt

Godkendelse af referat fra
9. august 2017
Pkt. 03:

”Nyt fra sognene”

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

Gadevang havde haft høstmarked. Det var vellykket. Der var
80 mennesker til 4 retters mad, rigtig god stemning.
Nødebo har haft højskoledage. Foredragene var meget
interessante og gode. Om lørdagen blev der lavet ca. 70
kander kaffe og 11 fade med kager (kun 2 fade tilbage til
søndagen). Middagen var rigtig lækker.
Der har været rigtig mange bisættelser primært i Nødebo. En
del bryllupper også.
Eva’s foredrag om Luther og kvinderne d. 06.09.17 var et
rigtigt godt foredrag.
-

Ansøge om nedlæggelse af kapel i Nødebo - afsendt

-

Afholdelse af obligatorisk menighedsmøde 29/10/2017

-

Forslag fra Ole:
Så jeg foreslår, at vi følger Nødebos linje og runder op,
så Alfred får løn for, hvad der svarer til 7 timer a 86 kr.
- plus en ekstra time for det ekstra besvær/arbejde med
det nye Kirke & Kro.
Det vil så betyde, at han - fra og med det netop udgivne
nummer får 688 kr. (8 x 86 kr)
Vi blev enige om, at de 688 kr. var OK.

-

Fra Xenia: jeg tænkte på gaver og i så fald, hvor vi
køber dem, og hvem der står for det. Hvis der ikke er
noget fast har jeg en ide eller to.
Xenias forslag blev vedtaget.

-

Urneopbevarelse m.m. – tilbagemelding
Urneopbevarelsen er i orden.

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Taxakørsel til kirkerne bl.a til Nødebo. Dette skal
der reklameres for og også i Gadevang.

-

Computer til Marlene - indkøbes

-

Kasserapport
Kvartalsrapport taget til efterretning.

-

Tilbagemelding fra budgetsamråd i Hillerød provsti
Ole redegjorde for dette.
De penge vi har søgt om, får vi.
Vi ansøger om 5% midler til feriepenge for det
afgående personale.

-

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd
Revisionsprotokollat af 25.07.17 vedrørende
Årsregnskab for 2016 er godkendt.

-

Opfølgning på kirkegårdsdriften. Hvordan går det, og
hvad er status.
Arbejdet med forsøgsordningen fortsætter. Der har
været kommentarer vedr. standarden, og der er taget
hånd om dette fra DKF’s side.
Vi laver virksomhedsoverdragelse til DKF pr. 01.01.18
Vi har talt om at lave hylder i det nedlagte kapel i
Gadevang og lave mere plads ved at fjerne en mur både
i det store lokale og på graverkontoret. Poul har lavet
overslag på dette.
Michael er ikke tilfreds med hækkeklipnings-standarden.
MR har ikke bemærket at det ikke er pænt.
Der skal søges penge til en ny løvsuger. Poul laver
ansøgningen.
Herudover besluttede MR, at der skulle betales 1500,ved vielser og bisættelser fra folk, som ikke har
sognebånd/tilknytning til Nødebo/Gadevang, så vi har
mulighed for at trække eksternt personale ind, så der
ikke kommer for mange timer på timeregnskabet.

-

Oprydning Gadevang og Nødebo
Marlene vil gerne have, at der bliver ryddet op begge
steder, og der var en positiv stemning om at hjælpe
med i MR. Christine udsender en Doodle

-

Det blev vedtaget, at vi skal have større ansvar for
aktiviteterne som MR og frivillige. Det blev påpeget, at
hvis det forventes, at man er ansvarlig for aktiviteter,
skal der foreligge en arbejdsplan med forventninger til
løsning af opgaven. Helene og Christine har lavet et
oplæg til plan med MR ansvarlige.

-

PR strategi v Helene og Christine – fortsat fra sidste MRmøde
MR skal blive bedre til at lave PR for aktiviteterne. Til
dette formål har Helene spurgt nogle konfirmander om
de vil tage sig af undervisning i FaceBook og uploadning
af billeder, hvilket de har indvilliget i. Det blev besluttet,

at vi holder 1 times kursus inden et af de næste MR
møder – december er en god mulighed.
Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Intet da Eva ikke var tilstede.

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Intet.

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Referat fra møde i aktivitetsudvalget 22.8
Referatet godkendt.

-

fremvisning af kirken
Udsat til næste møde.

Pkt. 10:
Eventuelt
Næste MR møde:
Ansvarlig: Ole

Den 4. oktober 2017 kl. 19.00 i præstegården

