Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 85
Tirsdag den 6. marts 2018 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya
Lekfeldt, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent) og Xenia Buus Hermann

Afbud fra:

Kirsten Aunstrup, Helene Armfelt

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Bodil

Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
6. februar 2018
Pkt. 03:

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

Aftensang: Du som har tændt millioner af stjerner nr. 563
Oplæg: Via sit tidl. arbejde fortalte Bodil om det at miste, det kan
være mange ting. Miste forældre, miste barn, miste førlighed og
andre handicaps. Selv om det var alvorligt og til tider trist fandt
Bodil og positive og glædelig ting i alt dette.
Godkendt
Godkendt

Fastelavn i Gadevang var gået godt, men der skal samles et team
af forældre til oprydningen bagefter.
-

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Varme i kirken
RBB-el undersøger hvordan vi via sms kan starte varmen
elektronisk.
Alarm i Nødebo kirke (Bodil)
Vi skal huske at give alle relevante personer besked, når
proceduren ved alarmen ændres
Sogneindsamling den 11.3. (der er indsamling i Gadevang,
men ikke i Nødebo, da vi mangler en indsamlingsleder)
Der er indsamling i Gadevang, men vi fra Nødebo er
velkommen til at deltage.
PWC (nye revisorer) møde den 15.
Der er et møde med de nye revisorer i dette deltager June
og Ole.
DAP kursus 15. marts – hvem vil med?
Der var ingen, som kunne deltage i dette kursus.
Tilbagemelding fra formandsmødet den 22.2
Vi starter forfra med ansættelse af ny 50% præst (bilag
udleveres på mødet)
Vi må nu starte forfra med at ansætte en 50% præst.
Opslag om præstestilling har Eva og June formuleret denne
gang, da deadline var så snært på, blev vi andre ikke
involveret. Opslag om stillingen kommer den 13.marts og
deadline bliver den 12. april.
Årsregnskab
Kasserer Ole Strand gennemgik det fremsendte regnskab
"Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
24176312, Regnskab 2017, Afleveret d. 06-03-2018 14:41",
som blev godkendt af menighedsrådet.

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Indstilling vedr. beregning af variabel moms
Ole Strand gennemgik desuden, hvordan der beregnes
variabel moms i henhold til Kirkeministeriets vejledning.
Men nu er der kommet en ny landsskatteretsafgørelse, som
lægger op til en anden beregning. Menighedsrådet
besluttede, at den variable moms fortsat kan beregnes ud
fra kirkeministeriets vejledning, sådan som det er nærmere
beskrevet i forklaringen til årsregnskabet.

-

Ansættelse af elever
Vi har ikke mulighed for at ansætte elever.
Det er vigtigt at vi får sat de ansvarlige personer på
opgaverne, så vi ikke nærmer os næste arrangement og
ikke ved, hvem der skal sørge for ”tingene. Dvs. Eva og
Xenia finder personer fra Gadevang til fastelavn og
Halloween.
Eva og Christine lave en indstilling ifm. teambuilding for hele
personalet. Indstillingen sendes til provstiet.
Vi har tidligere truffet en afgørelse om, at vi skal bruge en
indstilling, når der skal bruges penge.

-

-

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

-

Dåbsbrev
Eva sender dåbsbrev ud sammen med fødselsattesten. Eva
oplæste dåbsbrevet.
Brev vedr. udmeldelse af folkekirken
Hvis et medlem vil udmeldes af folkekirken, modtager denne
også et brev fra præsten.
Marlene klarer minikonfirmanderne utroligt flot.
Orientering: Johannesskolen – kristendomsuddannelse
Nogle forældre har henvendt sig til Eva for at få en
studiekreds op omkring kristendommen.
Eva holder mini studiekreds for disse forældre.
Teambuilding for personalet
Teambuilding vil blive iværksat, når vi har fået ansat den
nye præst.

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Der vil blive faste Gudstjenester for den nye præst.

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Orientering fra aktivitetsudvalgsmødet den 27. februar
Gertrud har lavet et skema over de faste aktiviteter i
foråret.
Dette modtager vi.
Næste møde i aktivitetsudvalget bliver i april.

Pkt. 10:
Eventuelt
Næste MR møde:
Ansvarlig:
Mødet sluttede kl.21.30

-

Sogneaften den 13. marts kl. 19.30
Musikken, ordene og Ordet

Den 3. april 2018 kl. 19.00 i præstegården (konfirmandlængen)
Ulla Bønsøe

