Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 114
Tirsdag den 15. december 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen.
Til stede:

Til stede (ikke medlemmer):

Axel Poulsen, Christina Falck Christensen, Eva Holmegaard Larsen,
Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Lisbeth
Schmidt, Ole Strand
Bruno Bjerre, Torben Svendsen

Afbud fra:

Xenia Buus Hermann

Pkt. 00:

-

Valg af referent – Lisbeth

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Lisbeth
Referent: Lisbeth
Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra

Godkendt med ekstra punkt fra Lisbeth (i pkt. 10)
Godkendt

24. november 2020

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Kasserapport
Ole aflagde regnskab på baggrund af udleveret
kvartalsrapport, budget og anlægsaktivitetsoversigt.
Midlerne går ikke tabt, hvis de ikke anvendes i år. Restmidler
overføres til pulje, der kan søges i 2021.

-

Kirketag + tagrytter: ny ansøgning til Hillerød Provsti om
ekstra bevilling. Iflg. Bruno er der ikke brugt penge der ikke
allerede er bevilget af provstiet. Referatet fra byggemødet er
ikke formuleret korrekt på dette punkt.

-

I anlægsaktivitetsoversigten vedr. 5%-midler til
præstekontoret bemærker Ole, at der skal skrives til
provstiet om kr. 355.123, som bør være til rådighed for
anlæg.

-

Budget: Hvad er der råd til i år? (anlæg/drift)

Oprindelig
ansøgning til
budget 2021
Beskæring af træer i
præstegården
BNy tagrende
på
præstegården
Elektrisk katafalk til
Gadevang kirke

Betales af egne
midler i 2020
18.000
19.000
61.875

Renovering af
graverkontor i
Gadevang
Nyt fyr på graverkontoret i Nødebo
Anneks/skur i
Gadevang til elektrisk
katafalk
Med gult afventer besked fra provsti.

I alt
-

-

-

Pkt. 05:
Nyt fra formanden
(June)

-

65.000
62.000

320.875

Eva og Christina budgetsætter indkøb af nyt
inventar til præstekontor.
June undersøger med Allan Højer, hvem der
er kirkens internetudbyder

-

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)

95.000

Har vi besluttet honorering af sangervikar, hvilke satser der
skal gælde fremover, på MR-mødet i okt., blev vi enige om
en forhøjelse på 25 kr. mere i timen, hvornår skal de nye
satser træde i kraft.
Mit forslag er 1. januar. (Kirsten Aunstrup)
Forslaget blev vedtaget, med den tilføjelse, at der kan
udbetales et ekstra beløb på op til kr. 100. Beløbet aftales
med organist.
Kulturmedarbejder Julie er i sin uddannelse stødt på
det problem at uddannelsen er i det forløbne år blevet
ændret, så Julie nu vil mangle 2 moduler for at
færdiggøre hele uddannelsen. Prisen er steget, men
de moduler som før var ok giver ikke mere et
uddannelsesbevis.
Jeg anbefaler at vi får Julie ordentlig i hus, med
godkendelse af de sidste moduler som ligger i januar
og februar. (Kirsten Aunstrup)
MHR var enige om at bevillige midler til Julies to
ekstra moduler. Der søges om ekstra midler i
provstiudvalget til dækning af beløb ud over kr.
20.000, som i budgettet er afsat til uddannelse.
Uddeling af oversigt over gratis kursustilbud til nye
menighedsråd medlemmer.
Overlevering fra det tidligere menighedsråd:
o

Knæfald i Gadevang (farve/stof bestilt)
Dato for reparation/ombetrækning aftales med Buhl
møbelpolstring.

o

Orgelsag – konsulentbesøg i marts 2021
Vi har sagt ja tak til konsulentbesøg fra Helsingør stift
i marts 2021

o

Skilt i Gadevang - det bemærkes, at Fredningsnævnet
skal spørges om skiltets størrelse og placering inden
fabrikation (Ole +Xenia)

-

Flagning med vimpel i Nødebo rammer træ – skal tages op i
den fælles kirkegårdsdrift/provstiet

-

Evt. anskaffelse af grønlandsk og færøsk flag drøftes på
næste møde.

Pkt. 06:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Den fælles kirkegårdsdrift
Uvelse og Ullerød Kirker anmoder om udtrædelse af
forsøgsordningen.

-

Nødebo kirke – tag + tagrytter (byggemøde 8)
(status på arbejdet - Bruno)
Taget er færdigt 23.12.2020, og stilladset nedtages
efter nytår. Der er fundet kalksprængere i nogle
tagsten. Bruno har påtalt dette over for firma, og
krævet garanti for tagstens kvalitet.

-

Repræsentant i skoletjenesten
Hanne og Christina blev valgt.

-

HUSK: Input fra underudvalg, sendes til MR møde for
debat/godkendelse

-

Julen – gennemgang af julens arrangementer og
gudstjenester.
Der bliver tilmelding til indendørs gudstjenester.
Udendørs er det ok at samles til gudstjeneste, siddende på
egne medbragte klapstole, op til 500 mennesker på
kirkegården.
Julens gudstjenester annonceres/opdateres løbende på
sociale medier og hjemmeside.
MHR bifaldt at der fremstilles video af
juleaftensgudstjeneste, med professionel klipning ved
Henriette (efternavn?).
Der udleveres julekurve til nominerede borgere i Nødebo og
Gadevang. Julie arrangerer og frivillige må gerne hjælpe til.

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Hanne)

-

Visionsdag – forslag om en dag, hvor vi gennemtænker
vores kirkers vision for de næste 4 år

-

Gudstjenestedebat – forslag om et møde, evt. med udvalgte
gæster, hvor vi tager diskussionen om fremtidens
gudstjeneste på baggrund af biskopperne tre rapporter.

-

Inddragelse af menigheden – Hvordan får vi menigheden
mere inddraget i det kirkelige liv? Forslag om en bredt
kirkeudvalg, bestående af folk fra sognet, der kunne tænkes
at være med.

-

Lørdag d. 20.3.2020 kl. 10-15 afholdes kombineret
visionsdag og gudstjenestedag.

-

Eva laver oplæg til hvad vi ønsker af forskellige
gudstjenester. Gudstjenester skal virke inddragende, ikke
som tilbud.

Intet

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben +
personale)

Intet

Pkt. 09:

Intet

”Nyt fra sognene”

Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

-

Kirkeministeriets varme, energi og klimakonsulent,
civilingeniør Poul Klenz Larsen, kommer på
konsulentbesøg for at se på ventilationen i Nødebo
Kirke først i det nye år, når corona-restriktionerne
tillader det. Dato aftales på næste møde.

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

19. januar 2021 kl. 19.15 i konfirmandlængen
Kirsten Aunstrup
Ole Strand

