Referat af Menighedsrådsmøde nr. 75
Onsdag den 5. april 2017 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Helene Armfeldt,
June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe og
Xenia Buus Hermann

Afbud fra:

Gertrud Andersen, Caspar Bartholin

Pkt. 00:
Aftensang + oplæg –
Ansvarlig: Bodil + Ulla

-

Aftensang: Du kom ned alt det der var 453
Oplæg: Bodil havde været til et foredrag om aktiv
dødshjælp arrangeret af ”Teologisk Salon”.
Det blev ledet af Marianne Gaarden og Mickey Gerries.
Bodil fortalte om dette arrangement. Emnet blev
fremlagt på en sober måde. Det var en god
eftermiddag.

Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

-

Dagsorden godkendt med enkelte tilføjelser.

Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
1. marts 2017

-

Referatet blev, efter diverse rettelser ifm.
kvartalsregnskabet, godkendt og herefter underskrevet
igen.

Pkt. 03:
”Nyt fra sognene”

-

Bladet Kirke og Kro var i fare for at blive nedlagt, idet
der manglende layouter.
Der blev søgt i sognene, og der var heldigvis nogle, der
ønskede at deltage. Eva (præsten) fik talt med 3 fra
Gadevang (Bo Møller, Morten Aagaard og Angela GrumSchwensen). Der blev aftalt nyt møde mhp. trykke
muligheder og budgetter.

Pkt. 04:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Gravermedhjælper
MR har ansat Lochlann Singer Kerrigan 25 timer
ugentlig pr.01.04.2017.
Jacob (fra den fælles kirkegårdsdrift) og Michael var
med til ansættelsessamtalen.
Vi siger velkommen til Lochlann.
Der er søgt ekstra bevilling til dækning af Lochlanns løn
ved provstiet.
Receptionen for Kirsten den 9.4.
Arrangering af Kirsten reception er på plads. Xenia
køber gave.
Møde i ansættelsesudvalget den 9.4.
Der er møde i ansættelsesudvalget d. 09.04.2017.
Udvalget udarbejder et oplæg til et stillingsopslag ang.
stillingen som kirketjener. Dette oplæg diskuteres ved
visionsmødet d. 22.04.2017.
Ferie er afviklet.
Vedr. begravelser/bisættelser skal bedemændene
aflevere kisten 2 timer før i kirken.
Michael er der fra mandag til fredag, men lørdag må

-

-

-

-

-

-

bedemændene ordne det selv.
Der skal ansøges om en elektrisk katafalk til Nødebo- og
Gadevang kirker (1 hvert sted) ansøgning sendes til
Provstiet.
Den fælles Kirkegårdsdrift er ikke ansvarlig for vor
kirkegårde, det er Menighedsrådet.
Kirkeværgen har det ugentlige tilsyn.
Vi mangler stadig en person til dækning af vicevært
funktioner.
Bodil gør opmærksom på at den ophængte ”seddel”
vedr. brug af køkkenet, ikke stemmer overens med
lejekontrakten og derfor ikke gælder private lejere ifm.
begravelseskaffe m.m.
Dækning af kirketjener opgaver i maj – vi når ikke at få
en kirketjener på plads til 1. maj. Christine laver et
oplæg til dækning af kirketjener og vender dette med
Ann og Eva
Det årlige medarbejdermøde afholdes snarest når vores
nye medarbejder er startet. Christine udsender Doodle
til mødetidspunkt.

Pkt. 05:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Teleslynge i Gadevang kirke (bilag)
Helene laver oplæg til Teleslynge + anlæg til film og
koncerter.

Pkt. 06:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Der foreligger referat fra 21.3.17
Ansøgning om bevilling af 6.000 kr. til "Herrens Veje" v.
Adam Price
Det blev enstemmigt vedtaget at ansøge om dette.
Kulturnat i Nødebo forår 2018:
Kirsten er med i dette. Alle foreninger skal orienteres
om at lave en kulturnat i foråret 2018. Vi inviterer til
møde eller bruger FaceBook. Kirsten, Bodil og Ulla er
styregruppe for sådan et møde.
Børneopera:
Vi vil skrive en ansøgning til Provstiudvalget eller bruge
nogle af Torbens koncertpenge. Ole skriver en
ansøgning.
MR visionsdag:
Den 22.04.2017. Claus Due vil gerne blive om
eftermiddagen.
Vi skulle gerne kunne drage en konklusion denne dag.
Forslag fra Gunver om renovering af kirkeskibet (jeg har
fået en artikel)
Blev ikke taget op.
Ansøgning til provstiet om tilskud til Højskolen
Luther/Reformationen.
Statistik 60% udefra 40% fra sognene.
Eva holder Luther foredrag i Gadevang onsdag 6.9 samme dag som MR.
Vi skal vel finde en ny dato til MR?
Dette fik vi ikke svar på – hensættes til næste møde.

-

-

-

-

Pkt. 07:
Nyt fra formanden
(June)

-

-

Revideret Vedtægt for fælles kirkegårdsdrift i Hillerød
Provsti 2017 (bilag)
Vedtægt for den fælles kirkegårdsdrift blev godkendt af
menighedsrådet, June underskriver og sender til Lone
Paepke
Kopimaskine (bilag)

-

-

Pkt. 08:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Pkt. 09:
Personalenyt

-

Pkt. 10:
Eventuelt

-

-

Næste MR møde:
Ansvarlig for næste møde:

Allan havde lavet et oplæg. Vi beslutter at søge om
penge til en kopimaskine/sætte det på budgettet
Gaskogebord i køkkenet (forslag fra Knud Aunstrup bilag)
Skal gaskogebordet erstatte nuværende komfur? June
vil tale med Knud om dette.
DAP-kurset den 02.05. i Frederikssund - Den Digitale
Arbejdsplads – en hjælper til de daglige opgaver

Kasserapport
Er ikke helt færdigt.

Oprydning i konfirmandlængen
Der skal være ryddet op efter alle interne
arrangementer inkl. MR møder.
Fremvisnings laug (Nødebo kirke): Helene har en liste
over de personer, som gerne vil vise kirken frem – vi
skal give denne til graver og kirketjener, så de ved,
hvem de skal ringe til, hvis de hører om nogen, som
gerne vil se kirken. Dette skal varsles.
Konfirmandlængen: fremvisning i forbindelse med
kirkekaffe – Bodil tager snart i sommerhus. Eva viser
frem, når Bodil ikke er hjemme.

Den 3. maj 2017 kl. 19.00 i præstegården
Xenia

