Referat fra Menighedsrådsmøde nr. 72
onsdag den 4. januar 2017 kl. 19.00 i præstegården
Til Stede: Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen,
Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (Referent),
Xenia Buus Hermann
Pkt. 00:
Aftensang + oplæg –
Ansvarlig: Gertrud

Aftensang: 254 Der er ingenting i verden så stille som sne
Oplæg: Helene fortalte om en app til mobilen, som var en
julekalender med bibelcitater og en meget fin grafik. Eva
syntes, den var i orden for voksne og ikke børn.

Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
21. december 2016

-

June har fået en mail vedr. fælles kirkegårdsdrift: Det
gamle menighedsråd har ikke indstillet til bestyrelsen
for den Fælles Kirkegårdsdrift, at vi vil deltage, men
vedtaget, at vi i det nye menighedsråd vil gå videre
med og derefter vil indstille, at vi deltager.
Herefter blev referatet godkendt.

Pkt. 03:
”Meget mere Gadevang”

-

Nyt fra Gadevang
Julegudstjeneste med musik og 2.juledag med korsang
trak fulde huse.

Pkt. 04:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Bilag/faktura skal sendes/gives til Ole. Han skal lige
finde sine kommandogange, så det bliver ensartet.

Pkt. 05:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Stillingsbeskrivelser blev omdelt.
Så nu kan vi alle se, hvad de forskellige stillinger
indebærer.
Det blev fastslået, at kirkekøkken og konfirmandlænge
altid skal være rengjorte efter brug. Der må ikke stå
fyldte skraldespande. Kirsten køber små poser til
dagligdagsbrug, som smides væk om aftenen, og sætter
en seddel op i køkkenet om procedurer ved afslutning af
brug.

-

Pkt. 06:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

-

-

lufte forskellige mulige bekymringer eller spørgsmål,
som vi så får lejlighed til at tage hånd om
kalender 2017 – Eva udleverede en kalenderoversigt
over de 2 sognes arrangementer.
Stiftet laver en dåbspjece. Såfremt mindst en af
forældrene er medlem af Folkekirken, vil denne
dåbspjece blive vedlagt det brev, som nybagte forældre
får tilsendt fra kirkekontoret.
En minikonfirmandlærer mangler:
Kirsten Aunstrup spørger i provstiet. Xenia vil spørge sin
svigermor, om hun kunne tænke sig dette job.
Den 5. feb. er der workshop for unge: musik og kor.
Vore erfaringer/forventninger. En diskussion om
forventninger – hvordan vi skal arbejde – der er

oprettet et forretningsudvalg – budgetter osv.
Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Et oplæg fra Claus Due – eller skal det være kaospilot.
Der var enighed om at bruge Claus Due. Der sendes
oplæg og datoer for kurset til Claus Due. Xenia og Bodil
finder ud af, hvor det skal foregå.

Pkt. 08:
Nyt fra formanden
(June)

-

Dato for det ekstraordinære repræsentantskabsmøde i
skoletjenesten efter menighedsrådsvalget:
Mødet er fastsat til den 21/2 kl. 19
Repræsentanter til skoletjenesten er June og Caspar.
”Første samlede bog om menighedsrådsarbejde” – se
bilag
Angående bogen om menighedsrådsarbejde besluttedes
det at anskaffe 2 eksemplarer, som kan ligge i
konfirmandlængen.
Vedr. Fælles kirkegårdsdrift og beslutning om deltagelse
taget af det ”gamle” menighedsråd:
pkt.06 fra referat fra menighedsrådsmødet 11.8.16 (det
gamle råd)
”Det blev enstemmigt vedtaget at søge om optagelse i
provstiets samarbejde om Fælles Kirkegårdsdrift, og
sende ansøgning inden 25.8.16.”
Poul udfærdiger ansøgningen.
Det ”nye” menighedsråd bekræftede beslutningen om at
indstille til bestyrelsen i den Fælles kirkegårdsdrift, at
Nødebo-Gadevang optages i ”fællesskabet”
June har den 3.1. meddelt Formanden for bestyrelsen i
Fælles kirkegårdsdrift (Charlotte Chammon), at NødeboGadevang gerne vil optages i den Fælles kirkegårdsdrift.
Bestyrelsen holder sit første møde i løbet af januar, og
ønsket om optagelse er sat på som punkt på
dagsordenen.
Hvis aftalen omkring Den Fælles kirkegårdsdrift kommer
på plads, vil det få konsekvenser for timefordelingen, og
dermed vil en af de store opgaver dette forår være at se
på bemandingen ved kirken og især kirkegårdene, da
det vil være nødvendigt at ansætte ekstra graverhjælp
om sommeren: ’en sommerfugl’.
forretningsudvalget skal mødes snarest for at se på
ressourceforbrug 2016 og lave de første spæde forslag
til budget 2018.

-

-

-

-

Pkt. 09:
Personalenyt
Pkt. 10:
Eventuelt

-

Næste MR møde:
Ansvarlig for næste møde: Christine
Mødet sluttede kl. 21.00

Kort orientering om vores erfaringer, forventninger
og fastsættelse af tidspunkter for nytårskur,
møde med personale mv.
Dette havde vi talt om. Til nytårskuren kommer næsten
alle fra personalet. Denne finder sted den 15.01.17
kl.12.00
Orientering om MR arbejde, hvem har vi ansat, den
daglige drift m.m.
Vi talte om dette, da vi fik stillingsbeskrivelserne
Organist, sanger, graver og kirketjener m.fl.

Den 1. februar 2017 kl. 19.00 i præstegården

