Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 102
Tirsdag den 22. oktober 2019 kl. 19.15 i præstegården
Til stede:

Bettina Hovgaard-Schulze, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud
Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent)
og Xenia Buus Hermann

Afbud fra:

Bodil Davidsen, Helene Armfelt (orlov)

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Ulla

Sang: 341 – Nu falmer skoven
Oplæg: Jørgen Christensen – Efteruddannelse af ”nye” præster,
forventningsafstemning ifm. ansættelse af vores nye præst. Hvad
kan vi gøre (som menighedsråd) for at få Bettina præsenteret for
sognene?

Pkt. 01:

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendt

Godkendelse af referat fra
17. september 2019

Pkt. 03:
Nyt fra kontaktpersonen
(Kirsten)

-

Tlf. til kultur medarbejder og kirketjener:
indkøb af 2 stk. telefoner

-

Prøvetid slut – Kirke- og kultur medarbejder:
Velkommen til Julie som fast medarbejder i Nødebo og
Gadevang Sogne.

-

Kursus til Kirke- og Kultur medarbejder:
Julie skal have 4 kurser – de er allerede planlagt.

-

Julefrokost tilskud:
ok – 250 kr. pr. person

-

Medarbejder samtale MUS udsat til januar:
Taget til efterretning

-

Er der økonomi til Kontaktpersonen?
Vi blev enige om at dette kunne støttes, men Ole skal lige
kigge på regnskabet, hvor disse penge kan tages fra.

-

Kirsten holder MUS-samtaler med personalet i januar 2020.

-

Opfølgning på personale status (lukket pkt.)

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

-

bevilliget penge til rep. af tag og tagrytter i Nødebo Kirke der
skal indhentes 3 tilbud
Bruno og June taler videre om dette

-

Næste MR-møde 19.11.: Valg til enkeltmandsposter (”nyt”
MR tiltræder 1. december)
June oplyste kort om reglerne for valg til enkeltmandsposter.

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Thyge holder afskedsgudstjeneste den 27.10.2019
June vil forsøge at nå at deltage efter gudstjenesten.

-

Årsbudget 2020
Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
24176312, Budget 2020, , Endeligt budget afleveret d.
15-10-2019 10:02

-

Kvartalsrapport 30.09.2019 (bilag)

-

Ser ud til der er et lille overskud p. 30.09.19

-

Kasserapport
Gennemgået (og underskrevet af formand og kasserer)

-

Pivottabel (bilag udsendt til MR-medlemmerne)

-

Reparationer i Præstegården
Taget på præstegården over køkkenet er utæt, det drypper
ned.
Bruno har kiget på det, men det drypper stadig ned, så det
skal repareres.

-

Status på præstekontor i Gadevang (3 tilbud (bilag) - Bruno)

-

Vi gennemgik de 3 tilbud og valgte derefter et. (Tilbuddet
sendes til Provstiet, hvor pengene er reserveret. Bruno skal
nu gå videre, så vi hurtigst mulig kan gå i gang med
ombygningen).

-

Penge til Kirke & Kro
Ole vil tale med de, som udgiver bladet, det er blevet lidt
dyrt, måske kan vi skære et nummer væk eller på anden
måde spare.
Med Julenummeret vil prisen blive forøget med 4000,- kr.

Pkt. 06:
Nyt fra præsterne
(Bettina + Eva)

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)
Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)

-

Vi skal finde en ansvarlig ifm. Indsamling til Folkekirkens
Nødhjælp
Der var ingen som meldte sig til at være ansvarlig for
indsamlingen, måske kan en af de store (over 18År) unge
være ansvarlig.

-

Indsamling til lysglobe (første globe opsættes Gadevang
kirke).
Vi vil forsøge at samle ind til en lysglobe, den første skal stå i
Gadevang.

-

Næste AU-møde I uge 44?
Aktivitetsudvalget blev ikke enige om hvilken mødedato for
næste møde! det var berammet til den 6. nov., men Gertrud
er ikke hjemme og Ulla kan ikke den dag.

-

Orgelsag – ikke på budget i 2020
Torben vil forsøge andre veje for at skaffe kapital.

-

Tak til Kirsten for den nye kaffemaskine.

-

Salmebøgerne i Nødebo Kirke er nu bundet ind, vi mangler
Gadevang. Torbens Koralbog er også nyindbunden.

-

Gadevang: Lys ved prædikestolen har fået trukket nye
ledninger,

-

Gadevang: til loftsbelysningen skal der en ny lysdæmper til,
når/hvis vi udskifter til LED pærer.

-

Vedr. SMS varmen skal den også laves i år, Bruno har givet

besked til elektrikeren.
-

Torben har talt med Rikke Skyttte, som har en 12-årig søn,
som spiller orgel. Blev forespurgt om han kunne øve i kirken.
Ja til det i Gadevang, hvis forældrene vil være ansvarlig for
nøgle til Kirken og at den er låst, når de forlader kirken.

Pkt. 09:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

Pkt. 11:
Eventuelt
Næste MR-møde:
Ansvarlig:

-

frivillig tur – afholdt
Det havde været en rigtig dejligt tur bl.a. til Bjørn Wiinblads
Hus.

-

babysalmesang (Xenia)
Xenia kunne fortælle, at der var 15 som kunne deltage i
babysalmesang. Dette kunne forgå i Gadevang, men vi
mangler en til at lede salmesangen. I forslag var en AnneMette Riis og en Marie Lærke Falster, begge er uddannet
indenfor dette. Skal undersøges nærmer, hvad det vil koste
eller måske kan en helt anden stå for det.

Dette punkt nåede vi ikke. Mødet sluttede kl. 21.50
Ansvarlig til næste møde d. 19.11.20 mangler
Den 19. november 2019 kl. 19.15 i præstegården (her er der valg
af personer til enkeltmandsposter)
? (husk at finde en ansvarlig)

