Referat

Referat af menighedsrådsmøde nr. 118
Tirsdag den 27. april 2021 kl. 19.15 i konfirmandlængen
Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup,
Torben H.S. Svendsen, Lisbeth Schmidt, Ole Strand, Søren P. Østergaard,
Bruno Bjerre og Allan Høier (referent)

Til stede:

Ikke til stede:

Xenia Buus Hermann (orlov) Christina Falck Christensen, Hanne Jacobsen
Vrangbæk og Julie Berggren

Pkt. 00:

Valg af referent til MR møde nr. 119: Allan (Allan vil herefter være
referent til MR møderne)

Pkt. 01:

Godkendt

Pkt. 02:

Godkendt

Ansvarlig: Referent:

Godkendelse af dagsorden

Godkendelse af referat fra
23. marts 2021

Pkt. 03:
Nyt fra kassereren
(Ole)

Budget:
Eva: Visionsmøde og provstesyn vil være udslagsgivende for
budgettet.
Inden næste møde skal kirketjenere, kontormand, byggeudvalg
og arrangementsudvalg (dette først efter visionsmøde) komme
med ønsker.
Torben ønsker konto til småanskaffelser.
Der lægges et endeligt budgetmøde før 15. juni, hvor budgettet
skal indsendes.
Kasserapport:
Pt. overskud på 22.000, som bl.a. skal bruges til nyt knæfald.
Rådet godkender indkøb af grønlandske og færøske flag,
beløbsgrænse 6.000 kr., Lisbeth udfører.

Pkt. 04:
Nyt fra
kontaktpersonen
(Kirsten)

Tilbagemelding på udgift til kursus for personalet: Kirsten
fastholder 50.000.
Mulig økonomisk støtte fra kompetencefonden – Julie skal lave
ansøgning, som kontaktpersonen underskriver. Usikkert om
fonden vil give noget.
Eva: Ønsker større budget for kurser i ’22 og frem.
Torben spørger til om driftsramme kan løftes – diskussion af
dette.

Pkt. 05:
Nyt fra formanden
(June)

Farvel til Christina på fredag – 10.30 Gadevang kirke
Xenia: 9-12 mdr. orlov fra MR (Xenia har ansøgt om orlov fra MR i
9-12 mdr. OK fra MR) Der er ingen stedfortræder fra Gadevang.
Kirkegården (Den Fælles Kirkegårdsdrift har afholdt syn) Ejerløse
sten skal fjernes – Allan laver liste, som behandles af rådet,
herefter Museum Nordsjælland i samarbejde med provstiet.

Lisbeth spørger sin søn, som arbejder på Museum Nordsjælland.
Forlængelse af gravsted med Ølandssten til venstre ved
indgangen til Nødebo kirke - Taget til efterretning.
Afleveringsdokument 01 – Nødebo Kirke: Bruno Afleveringen
nærmer sig afslutning.
Dato for planlægning af forslag vedr. udluftning/affugtning af
Nødebo kirke (Bruno, Axel, Lisbeth og June) June skriver til
implicerede for snarligt møde.
Oticon – vedligeholdelsesaftale (Bruno) 2-300 kr. mere om året –
rådet godkender dette.
Pkt. 06:
Nyt fra præsten
(Christina + Eva)

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

Visionsdag: Eva foreslår at personalet er med på dagen – dette
godkender rådet.
Vi er åbnet igen, med sang og nadver.
Kirstine Ida Brink er ny vikar maj-juli. Eva er tilbage på fuld tid pr.
1. august.
Konfirmander: Eva foreslår anlæggelse af ildsted på den ekstra
grund, til blandt andet arbejdet med konfirmander. Vi kan tage
det med på syn med provsten d.10.6
Christina gør konfirmanderne i Gadevang færdig.

-

Tilbud på billede og lyd - Torben går videre med sagen efter
visionsdag.
Konsulentrunde vedr. orgel den 15. eller 16. juni – med Torben,
June, provst og Lisbeth.
Forslag om erstatning for udflugt. Fx aften med højskolesang –
sommerfestagtigt. Eller frokost? Torben spørger Julie og Bodil.

Pkt. 09:

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

Provstesyn 10. juni 2021. Alle i MR er velkomne. Bruno, Axel og
June skal med.

Pkt. 11:
Eventuelt

Evt. demonstration af DAP (Digital arbejdsplads - June) Dette blev
ikke nået -kan evt. gøres via Teams.
Mødet i juni lægges kl. 20.30 torsdag den 10. juni i Gadevang!
Visionsmødet er lørdag den 29.5. kl. 10-14.

Næste MR-møde:
Ansvarlig:
Referent:

