Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 90
Tirsdag den 4. september 2018 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Christine Fossing, Gertrud Andersen, June
Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole strand, Ulla Bønsøe (referent) Xenia Buus Hermann,
Caspar Bartholin, Torben Svendsen, Bruno Bjerre og Michael Schultz

Afbud fra:

Eva Holmegaard Larsen, Helene Armfelt

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: June

Oplæg: June læste op af salmer fra Lisbeth Smedegaard (Lyset der
kommer når natten er omme) og Holger Lissner (Ingen skal sidde
alene i mørket) om lys og mørke, stort og småt.

Pkt. 01:

Godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendt.

Godkendelse af referat fra
7. august 2018
Pkt. 03:

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

-

-

-

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Gudstjenesteudvalg – Indkaldelse til 1. møde? Der bliver
sendt en doodle, så vi kan skive på hvornår vi kan.
Det årlige menighedsmøde – hvornår?
Menighedmødet finder sted den 28.10.2018 kl. 12.00 efter
Gudstjenesten i Nødebo i konfirmandlængen.
Diakoni (bilag)
Diakoni-stiftdag i Helsingør Stift lørdag den 17. november.
Program blev sendt. Ligeledes Fyraftensmøder om diakoni,
dette program har i også modtaget.
Mini-konference
Finder sted i Præstevang kirke den 11. oktober 2018.
Program har I modtaget. – tilmelding: Kirsten Aunstrup, Ulla
Bønsøe og June Maya Lekfeldt.
Allan: Vi har tidligere, da vi havde filmaftener i Gadevang,
købt licens (på årsbasis). Skal vi beholde eller droppe
licensen?
Vi er enige om at beholde licensen.
Nyt præstekontor i Gadevang
Præst Bettina skal have et kontor. Vi undersøger om et
mobilt kontor kan være løsningen, skal så stå i Gadevang.
Udvalget der skal se på dette er: Ole er fomand i udvalget Bettina - Bruno – Michael (byggesagkyndig) - Zenia
Landemode den 7.10.
Eva samt Christine tager til landemode.
Genoptagelse af filmaften
Filmaftner vil vi prøve at genoptage.
Tiltrædelsesprotokol
Kasseraport 31.08.2018 modtaget pr. mail.
Porten i konfirmandlængen, er ordnet og betalt.

-

Raftehegn skal udskiftet i Gadevang.
Udskiftning af taget er desværre ikke bevilliget, reparation
af Tagrytter er bevilliget.
Torsdag den 06.09.2018 er der budgetsamråd i Hillerød –
Ole, June og Kirsten deltager
Der er kommet nye revisorer, vi skal underskrive et
protokolat, så de kan revidere årsregnskabet i samarbejde.
Dette er gjort.
MobilePay
Dette er endnu ikke sket, men vil ske snarest.

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Der mangler en oplægsholder til Alle Helgenen
Eva ønsker et oplæg til Alle Helgenen den 04.11.2018 kl.
16.00.
Vi går i tænkeboks.
Kirsten foreslår: Lisbeth Smedegaard
Evt. forslag kan sendes til Bettina – beho@km.dk

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Højskole aktivitetdvalget har forespurgt Laura Futtrup
vedr. Tietgen foredrag lidt dyrt (8000,-kr)
Møde i aktivitetsudvalget den 20.09.2018

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)

-

Søren har været sygemeldt.

Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

-

indgang til konfirmandstuen (adgang til rampen og en lille
rampe ved selve hoveddøren) (Bodil)
Et skilt med parkering forbudt samt gul farve på flisernes
kant. Ligeledes skal der laves en skrå kant indefra
hoveddøren og ud.
holder til toiletpapir i Nødebo (evt. Gadevang??) Det kan
være svært at få papiret ud, og tit ligger der masser af
stumper på gulvet.
Kan man finde et andet system (Bodil)
Bruno vil komme med et tilbud på en ny toiletpapirholder.
Tilbagemelding fra Torben vedr. orgel i Nødebo kirke
Vedr. orglet, er det et historisk orgel, så en restaurering af
orglet + et elektronisk orgel er måske løsningen. Ole Olesen
orgelkonsulent kan rådgive. Der findes en fond der
udelukkende støtter historiske instrumenter. Torben vil
undersøge hvad man kan med orglet.
Kulturnat i Nødebo (Bodil)
Kroen vil desværre ikke være med til at have det hvert år,
de synes der var for meget arbejde med det. Vi må så se,
hvad de så vil.
Asyl – udbygning- mandat til ”Asyl udvalget” – MR er positiv
Vedr. Asylets udbygning har det været et lille udvalg og set
på dette. Det kommer ikke til at give gener for kirken, så vi
har sagt ja til udbygningen.

-

-

-

-

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Lukket

Pkt. 11:
Eventuelt

-

Nye mødedatoer - For 6 mdr. frem
2.10.2018, 6.11.2018 (Valg til tillidsposter i MR), 4.12.2018,
8.1.2019, 5.2.2019, 5.3.2019 – OBS! Mødetidspunkt rykket
til 19.15 Husk at notere dette.

-

Næste MR-møde:
Ansvarlig:

DAP – hvordan bruges den? – June vil gerne præsentere for
dem, der er interesseret – d. 28.10.2018 efter
menighedsmødet
Torben ønsker sig et flygel til Konfirmandlængen.
Caspar har aflevet 2 nøgler. Nyt nøglesystem som er
elektronisk, vil koste 125.000,- kr.
Alamkoden fornyes (skrives ikke her)
Konfirmanderne skal spørges om de vil lave en video
omkring kirken, som vi kan lægge på You Tube.

Den 2. oktober 2018 kl. 19.15 i præstegården
Ulla Bønsøe

