Referat
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 112
Tirsdag den 17. november 2020 kl. 17.00 i konfirmandlængen
Til stede (MR):

Bodil Davidsen, Caspar Bartholin, Gertrud Andersen, June Maya
Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent) og
Xenia Buus Hermann

Til stede:

Torben Svendsen, Julie Berggren og Angela Grum-Schwensen

Afbud fra:

Eva Holmegaard Larsen

Fraværende:

Christine Fossing og Helene Armfelt

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig:
Pkt. 01:

Ingen sang pga. corona
Ingen ansvarlig denne gang.

-

Godkendt

Godkendelse af referat fra

-

Godkendt

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Kasserapport

-

Der er brugt flere penge på varme og el i Nødebo.

-

Tag og tagrytter er der brugt 1,1 mill.
Der er godkendt tillægsarbejde på Kirken for 94.651,28 kr –
skal ansøge provstiet om ekstrabevilling.

-

Fyret på graverkontoret i Nødebo skal udskiftes

-

”Skur” til katafalk i Gadevang.

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:
20. oktober 2020

Disse 2 ting er endnu ikke udført.
Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)
Pkt. 05:
Nyt fra formanden
(June)

Vedr. naboens mur er denne nu godkendt af fredningsnævnet
og kan derfor blive stående.
Intet.

-

Den fælles kirkegårdsdrift

Nr. Herlev og Uvelse træder ud af samarbejdet.
Vi fortsætter samarbejdet. Heidi er konstitueret ledende
graver og tager tlf. Karsten Hilde (formanden) hjælper
-

Tilbagemelding fra formandsmøde

hvordan modtager vi nye beboer i Nødebo/Gadevang.
Kirsten foreslog at vi deltager i nye borgere
Læs referat fra formandsmøde.

-

Nødebo kirke – tag + tagrytter

Se under kassereren pkt. 3.
Pkt. 06:
Nyt fra præsterne
(Eva + Mona)

-

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben +
personale)

-

Pkt. 09:

Pkt. 11:
Eventuelt

Vedr. julegudstjenester der afholdes 2 tjenester i hver kirke
1 indenfor og 1 udenfor. De svageste personer skal være
indenfor.
Bålfade blev indkøbt til Alle Helgens gudstjenesten
13. december 2020 Syng din julesalme, der skal
tilmeldes
Orgelsagen: Vi siger ja tak til konsulent bistand fra
stiftet. Torben har talt med professor Svend Ingvard
Mikkelsen og Torben Krebs.
Torben samler forskellige sager sammen og arbejder
videre. Stiftet skal have svar om vi vil have konsulent
bistand – June skriver til stiftet
Aftengudstjeneste i Gadevang Kirke med musik var en god
oplevelse.

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

Planlægning af julegudstjenester –
nye restriktioner

-

Fra Gertrud:
Internet adgang i GV kirke.

-

June vil undersøge, hvad der skal til for at få internet i
Kirken. Vi gerne vil vise film i Kirken.

-

Fra Bodil:
Beskæring af træ Ifm. flagning med vimpel, der
rammer et træ
Fra June: beskæring af træer på kirkegården skal
gennem den fælles kirkegårdsdrift og provstiet. June
tager den videre til ”den fælles kirkegårdsdrift”
Fra Angela:
Vedr. skilte til Gadevang kirke

-

-

Skiltet i Gadevang er til oplysning om, hvad der sker i
kirken. 4 stk. plakater koster ca. 1000,- kr.
Der skal søges om vi må sætte dette skilt op, men først
efter det nye menighedsråd er tiltrådt.
Sommerudflugten d. 4. maj 2021 er planlagt. Vi skal til
Gavnø og videre til Sct. Bendts kirke i Ringsted
Det er vigtigt, at handicappladsen er synlig, især til
tirsdagstræf. Vi har mindst tre med handicapskilte
Casper har afleveret nøgleoplysningsskemaet til June.
Mødet sluttede kl. 19.15

Næste MR-møde:
Ansvarlig den x.12.2020:

Tages med det nye menighedsråd – Konstituerende møde for det
nye menighedsråd, den 24.11.2020 kl. 19.00

