Referat af menighedsrådsmøde nr. 83
Tirsdag den 9. januar 2018 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:
Afbud fra:

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

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Gertrud

Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
12. december 2017
Pkt. 03:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

Aftensang: Nu går solen sin vej.
Oplæg: Gertrud havde besøgt sin søster i England. Var taget i kirke
for at høre korsang. Undrede sig over Trosbekendelsen som lød: ”Vi
tror på den katolske apostolske kirke” og senere ”ser frem til
genopstandelsen af de døde”
Dagsordenen blev godkendt med et par tilføjelser
Referat godkendt

Der var rigtig mange til julegudstjeneste både i Gadevang og i
Nødebo.
-

-

-

-

-

Tilbagemelding fra samtaler med præsteansøgere
June havde talt med 7 af de 11 ansøgere. Fortalt lidt om
vore visioner (fra visionsdagene)
Spørgsmål ifm. ansættelse af ny præst
Spørgsmålene til præsterne sker efter præsentation.
June kontakter Biskoppen for at høre, hvornår hun kan
mødes med menighedsrådet.
Alle ansøgningerne ligger i præstegården, så
menighedsrådet kan gå ned og læse dem.
Arbejdsplads for ny præst.
Der skal indrettes en arbejdsplads i kontoret til den nye
præst.
Samt til Kirketjeneren.
Der er bestilt en ny kopimaskine, som bliver leveret den
16.01.18.
Gennemgang af indkomne kirketjener ansøgninger (deadline
10.1.) – Ansættelsessamtaler den 21.1.
Af alle de ansøgninger der er modtaget, er der udvalgt nogle
ansøgere til samtale d. 21.01.18 kl. 14.30 og frem. Vi
afventer deadline den 10.1.
Ansættelsesudvalget består af Ole, Eva, Christine, Kirsten,
June.
3. Forsøgsramme vedr. ændret organisering af samarbejder
som selvstændig juridisk enhed – budgetsamrådsmodellen –
(bilag fremsendt).
Vedr. 3. forsøgsordning og fælleskontoret: Vi anbefaler, at
de går videre med sagen.
Fremvisning af Nødebo kirke
Bodil vil gerne fortsætte med at fremvise Nødebo kirke.

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Kasserapport
Kasserapport og beholdningsopgørelsen blev gennemgået.
Ser ud til at der er lidt overskud, men Ole vil dykke lidt ned i
beholdningsopgørelsen om alt er kommet med.
Evt. overskydende penge ifm. anlægsbevilling kan overføres
til næste år, såfremt der bliver søgt om det.
Fælles kirkegårdsdrift
Tilbagemelding
Viceværtfunktion
Viceværtfunktionen skal kirketjenerne tage sig af.
I øjeblikket har vi en kirketjenervikar.
Nøgler
Casper overtager kontrol og udlevering af nøgler til
personale og menighedsrådsmedlemmerne.
Snerydning
Det er kun stien op til Kirken, vi (kirketjeneren) selv skal
rydde.
De øvrige områder sørger det fælleskirkegårdskontor for.

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Hvis vi skal beholde størrelsen på bladet Kirke & Kro vil det
koste os yderligere 10.000,- kr. om året. Dvs. 60.000,-kr.
årligt. Ole undersøger.

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Intet.

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Aktivitetsudvalget har ikke holdt møde i år.

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Der er indkøbt køle-/fryseskab og mikroovn til Gadevang.
(ankommer ultimo januar)
Der er aftalt bagning af alterbrød med en af de frivillige.

-

Mødet sluttede kl. 21.50.
Næste MR møde:
Ansvarlig:

Den 6. februar 2018 kl. 19.00 i præstegården (konfirmandlængen)
Kirsten A.

