Referat

Referat af menighedsrådsmøde nr. 117
Tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19.15 virtuelt.

Til stede:

Axel Poulsen, Christina Falck Christensen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne
Jacobsen Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Lisbeth Schmidt, Ole
Strand, Søren P. Østergaard, Torben H.S. Svendsen, Julie Berggren (referent) og
Bruno Bjerre

Ikke til stede:

Xenia Buus Hermann

Pkt. 00:

Ansvarlig: Referent: Julie Berggren
Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

-

Valg af referent til MR møde nr. 118 – Afventer. Vi forventer
at Allan deltager på næste møde og vil kunne være referant.

Godkendt

Godkendelse af referat fra

Godkendt

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

Kasserapport: Indtil videre er der brugt 60.000 kr. mindre end
beregnet. Det skyldes mestendels corona. Knæfaldet kommer dog
til at trække 15.000 kr. fra dette ”overskud”.

23. februar 2021

Vi skal holde øje med elregnskabet. Her har vi brugt flere penge
end budgetteret med, men det er også den kolde tid, og
håndværkerne i Nødebo har også brugt megen el.
Vi har brugt RBB electric til reparation af udendørslamper – der
skulle kun skiftes pærer. Kan vi selv skifte pærer i fremtiden?
Udendørslamperne er desuden tændt hele tiden.
Vi skal også købe elektrisk katafalk til Gadevang. Den post skal
også regnes ind i, hvor mange penge vi kommer til at have resten
af året.
Frie midler: Vi har 125.000 kr. til projekter, som blev godkendt i
2018. Der er tale om anlægsmidler. Lone Paepke sender oversigt
over hvilke projekter, der blev ansøgt om midler til. Eva vil gerne
at der kigges i synsprotokollen over præsteboligen for at se, om
der mangler at blive udført renoveringer i præsteboligen. Eva
mener at ting ikke bliver lavet, fordi der mangler en ankermand én der har den.
Afslutning af årsregnskab - Nødebo-Gadevang Sognes
Menighedsråd, CVR-nr. 24176312, Regnskab 2020, Afleveret
d. 11-03-2021 11:26: Regnskabet fra 2020 godkendes.

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)

Det vedtages at Allan på de næste to rådsmøder vil deltage som
sekretær og ankermand for de projekter, som skal føres ud i livet.
Allan kan gøre det inden for sin nuværende arbejdstid de næste to
måneder. Det er en forsøgsordning.
Vi har en Nokia telefon liggende, som kan aktives med et simkort.
Vi betaler 156 kr. i kvartalet dd. Allan får lov til selv at vælge, om
han vil anskaffe sig et simkort til denne telefon, eller om han vil

købe en nyere model.
Der findes også en Nokia telefon nede i graverkontoret, som vi ikke
ved hvem tilhører.
Julie har nu fået ny computer, som hun er meget glad for.
Vi har flere kurser dette år til personalet, bla. til Angela og Julie.
Der skal afsættes flere penge på budgettet. Kirstens overslag er
40.000 kr. for kurser i år. Det nuværende budget er 20.000 kr.
Angela er nu tilmeldt de obligatoriske kurser til kirketjener, som
skal være afholdt i løbet af to år. Angela er nu ansat på andet år.
Kursus for nye MR-medlemmer af menighedsrådet dato er 13. og
14. april, det er digitalt og gratis, af Frederiksborg
distriktsforening.
Pkt. 05:
Nyt fra formanden (June)

Fælles kirkegårdsdrift: Nr. Herlev og Uvelse er trådt ud af den
fælles kirkegårdsdrift.
Ny ledende graver: Der har været en ansættelsesrunde, og der er
blevet ansat en ny. Hun begynder 1. maj og har herefter tre
måneders prøveansættelse. Hun hedder Monika.
Rumklimaet i Nødebo kirke: Der har d. 1.3. 2021 været besøg af
klimarådgiver Poul Klenz-Larsens fra Nationalmuseet. Han har
udarbejdet en flot rapport, som konkluderer at flere ting skal
forbedres. Vi har fået rapporten lavet gratis grundet Lisbeths
stærke forbindelser. Torben køber nogle gode flasker vin som tak.
June vil gerne nedsætte en arbejdsgruppe, som skal følge op på
rapportens konklusioner: Axel, Lisbeth, Bruno og June går ind i
denne arbejdsgruppe.
Fra Bruno: Afleveringsforretning ang. taget på Nødebo kirke d. 7.
marts lykkedes ikke. Bruno og arkitekten var ikke tilfredse. Der
skal ryddes bedre op og murankrene skal skrues helt fast.
Understrygningen oppe på loftet skal forbedres. Der skal laves en
ny afleveringsforretning efter påske. Budgettet holdes på nær
arbejdet med murankrene. Det bliver 200.000 kr. over budgettet.
Det kunne ikke vides på forhånd, hvordan det arbejde ville være.
Der skal søges om de 200.000 kr. i provstiet.

Pkt. 06:
Nyt fra præsten
(Christina + Eva)

Opdatering fra Eva: Nye genåbningsplaner: Vi må nu være 50
mennesker udenfor og vi må synge udendørs. Der arbejdes fra
biskoppernes side på at man også snart må synge indenfor. Der
planlægges påskekoncerter på kirkegårdene og meditativ
langfredagsvandring fra Gadevang til Nødebo, som også afsluttes
med musik. Der laves to onlinegudstjenester, som der er bestilt
tekniker til.
Fra Christina: Salmer & Spaghetti online er gået fra tre børn
tilmeldt første gang til 16 børn denne gang i marts.

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Hanne)
Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben +
personale)

Intet nyt. Menighedsrådet skal først have et visionsmøde før der
fastsættes en mødedato for aktivitetsudvalget.
Fra Torben: Kantoriet må igen mødes og øve udendørs.
Henvendelse fra Malou Sivertsen som gerne vil have lov at øve på
vores orgel i Gadevang en til to gange om ugen. Det får hun lov til.
Hun får koden til nøgleboksen, så hun kan komme ind.
Spørgsmål fra Angela: Hvor er vi i processen med at få opsat
skilteplads ved parkeringspladsen ved Gadevang kirke? Svar: Det
er ikke kommet videre. Opgaven ligger hos Ole og Xenia. Ole

snakker med kommunen. Ole synes sådan et skilt er grimt. Eva
mener det er nødvendigt.

Pkt. 09:

Intet nyt

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

Lydanlæg i Gadevang kirke: Der har været årligt serviceeftersyn af
Oticon. Teleslyngen virker ikke længere. Anlægget er fra 2008, og
der kan ikke anskaffes reservedele. De anbefaler en ny løsning.
Oticon vil kunne indsætte en ny teleslyngeforstærker her og nu, og
denne vil kunne genbruges hvis/når resten af anlægget udskiftes.
Dette vil kunne gøres for en pris af 10.500 kr. ex. moms.
Ole snakker med Lone Paepke om der kan flyttes penge rundt i
budgettet. Ole giver besked til Torben, om han kan gå videre med
tilbuddet fra Oticon.
Vi vil gerne have en helhedsløsning for lyden i Gadevang kirke. Vi
vil gerne have god internetforbindelse og mulighed for at holde
filmaftner ved brug af et mobilt lærred.
Torben vil gerne stå i spidsen for et udvalg, der skal stå for en
helhedsløsning. Bruno og Eva er med.

Pkt. 11:
Eventuelt

Knæfaldet i Gadevang. Julie koordinerer indsatsen. Godt at få
udskiftet nu hvor vi alligevel ikke afholder nadver.
Der er blevet pudset vinduer overalt i dag. Det sker hvert halve år
ifølge aftale med firmaet.
Vi har brug for en ny opslagstavle ved kirken i Nødebo. Den anden
er gammel og utæt. Bruno får tilladelse til at gå videre med sagen.

Næste MR-møde:
Ansvarlig:
Referent:

Tirsdag den 20. april 2021 kl. 19.15 (virtuelt?)

