Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 91
Tirsdag den 2. oktober 2018 kl. 19.15 i præstegården
Til stede:

Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Christine Fossing,
Gertrud Andersen, Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent)

Afbud fra:

Caspar Bartholin, Kirsten Aunstrup, Xenia Buus Hermann

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Ulla

Aftensang: Sensommervise (nr. 337)
Oplæg: At give hånd som ny statsborger.

Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

Pkt. 02:

Godkendt

Godkendelse af referat fra
4. september 2018
Pkt. 03:

Vi overvejer at flytte aftenandagten i Gadevang til kl. 17.30
I Gadevang er der bespisning i Jordnær.

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

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

-

Gudstjenesteudvalg – Indkaldelse til 1. møde? doodle
Der vil blive sendt en doodle, vor vi kan skrive os på,
hvilken dag vi bedst kan.
næste MR møde = valg til enkeltmandsposter + mere
Hvilke poster ønsker vi? Vi vil tænke over det til næste
møde.
Sms varme i Nødebo kirke / varme
June søger for at der sættes varme på via sms (til June).
Poul har sendt alle papirer til elektrikeren (Flemming)
Bruno vil kontakte Flemming, da han ofte ser ham.
MobilePay. Ole tager liste med
Ole skal have vore cpr.nr. for at få mobilepay.
Kasserapport. vi nåede jo ikke at få en kasserapport tids
nok til sidste møde. Den kom først den 7/9.
Da vi heller ikke når at få en ny kasserapport til mødet på
tirsdag, må vi tage udgangspunkt i den rapport pr. 31/8.
I kvartalsrapporten synes den fælles kirkegårdsdrift at have
forbrugt for meget. Ole vil sammen med det fælles
regnskabskontor (Esther) tage et kassecheck for at se på
alle konto Ligeledes der der på præstegården et lille
overforbrug.
Årsbudget 2019.
Nødebo-Gadevang sognes Menighedsråd, CVR-nr.
24176312, budget 2019. Endelig budget afleveretd.
26.09.2018 kl. 13.42. Vedtaget.
Status på kirkekontor i skurvogn/kapel-udvalget

Kapel sættes i stand eller skurvogn? Michael, Bruno, Ole og
Bettina skal se på kapellet aftalt at møde den 11.10.2018

kl. 18.00.
Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)

-

Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

-

-

Indsamling til Folkekirkens Nødhjælp. Helene vil slå dette op
på de sociale medier, om der er en person, der vil have det
overordnede ansvar for indsamlingen.
Der skal spørges om man må oplyse navne på de personer,
der er døde i årets løb til Alle Helgenes Gudstjenesten.
Minikonfirmandhold i Gadevang er der 4 stk.
Sidste møde var den 20.09.2018. Der har været
højskoledage.
Fremtidige tiltag: Måske en diskussion mellem Dennis
Nørmark (ateist) og Niels Henrik Gregersen (religion)
evt. omskæring - selvmordshjælp. Måske skulle vi have
fælles debat aftner med andre sogne.
Der bliver menighedsmøde den 28.10.2018 efter
gudstjenesten. Oplæg næstekærlighed Eva el. Betina?
Turen for de frivillige gik til Arbejdmuseet.
Høstgudstjeneste? Foredrag om Børn-/unge - sorg.
Torben har kontakt med en orgelsagkyndig, som vil se på
mulighederne med for vores orgel. Vedr. et flygel skal
provstiet sige ja til ansøgningen.
Sangbøger skal renoveres.
Dette via de frie midler. Ole søger.
Helene: tovholder til arrangementer 6 mdr. frem
Det aftales at de skal en seddel op over arrangementer og
hvem som er tovholder.
Ole: Vedr. kirke- og Kro bladet, så er Angela alene om at
sætte grafikken op, der skal findes nogle flere som kan
hjælpe.
Der mangler stadig de gule farver til opkørselsrampen + et
parkering forbudt skilt.
Der mangler ligeledes en lille rampe ved den indvendige side
af hoveddøren. Hvem skal sørge for disse ting?
Helene har talt med en lydmand (Frederik Rosenkjær) om et
alternativ bud til Gadevang.
Vedr. snerydning - aftale med ”privat” - kun opgangen til
kirken skal vi (kirketjeneren) selv ryddet både Gadevang og
Nødebo.

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Nyt fra Christine

Pkt. 11:
Eventuelt

-

Forretningsgange skal kunne ses.
Hanne: vil få demonstreret elektrisk katafalk 3 stk.
Der skal være en dagsorden til den 28.10.2018 .
June fortalte om orgelsafari i Hillerød, som snart kommer.
Mødet sluttede kl. 22.00.

Næste MR møde:
Ansvarlig:

Den 6. november 2018 kl. 19.00 i præstegården
???

