Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 81
Onsdag den 1. november 2017 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent) og Xenia Buus Hermann (mødte senere og var
ikke med til afstemning til enkeltmandsposter)

Afbud fra:

Helene Armfelt

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Ulla
Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
4. oktober 2017
Pkt. 03:

”Valg til enkeltmandsposter i MR”

Aftensang: Sig månen langsomt hæver
Oplæg: Reformationens skyggesider.
Godkendt
Godkendt

-

-

-

-

Pkt. 04:
Nyt fra (formanden) June

-

Valg af formand (hemmelig afstemning)
Der blev udleveret 7 stemmesedler. June blev valgt
med 7 stemmer.
Næstformand (hemmelig afstemning)
Der blev udleveret 7 stemmesedler. Xenia blev valgt
med 7 stemmer.
Xenia var endnu ikke mødt op til mødet, men havde
givet tilsagn om at genopstille. Xenia mødte op kl.
20.45.
Kirkeværge
Bruno Bjerre blev valgt. Bruno var tilstede ved mødet.
Kasserer
Ole blev genvalgt
Sekretær
Ulla blev genvalgt
Kontaktperson
Christine blev genvalgt
Bygningskyndig
Michael Schultz fra Gadevang blev valgt til
bygningskyndig. Han var dog ikke tilstede, men havde
givet skriftligt tilsagn vedr. opstilling til byggekyndig.
Menighedsrådet vælger af sin midte 1 person, der
bemyndiges til sammen med formanden at underskrive
dokumenter vedrørende køb, salg og andre dispositioner
over fast ejendom og optagelse af lån
Kasserer Ole blev valgt til dette.
Honorar
Som provstiet har beskrevet.
Tagrytter – overslag fra arkitekter – fra Poul
Orientering om dette overslag fra firmaet Brøndsted &
Nielsen Aps.
Tilbagemelding fra Provstiudvalgsmødet den 13.10.:

-

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

-

-

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Provstiet har godkendt/bevilliget følgende:
Nedlæggelse af kapel
Vedr. Ansøgninger om 5% midler
Købe af ny løvsuger – POUL/Michael
Ny løvsuger er indkøbt.
Opsigelse af serviceaftaleaftale – kopimaskine - ALLAN
bestilling af ny kopimaskine – ALLAN
Internetforbindelse i konfirmandlængen – 20/2 Mb –
opgradering - ALLAN
Mobilabonnement – Michael – er bestilt + iPad - ALLAN
Juletræ – fra lokalrådet i Nødebo –
Ja tak
Hængende reoler i Gadevang – til salmebøger m.m.
JUNE
Køleskab til Gadevang (+ Micro ovn) - JUNE
Tilbagemelding fra formandsmøde
Provsten gennemgik bl.a. Menighedsrådets
forretningsorden
Tilbagemelding fra Menighedsmødet
Menighedsmødet blev afholdt d. 29.10.2017 efter
Kirkegangen. Kritik: kan ikke høre præsten ved dåb.
Der skal skrues op for højtalere.
Nye mødedatoer (ny ugedag) - Menighedsrådsmøder
til næste år flyttes mødedagene til tirsdage. De nye
mødedatoer:
09.01.18
06.02.18
06.03.18
03.04.18
01.05.18
12.06.18
Provstiudvalgets godkendelse af ansøgning om 5%midler til ekstraordinære lønudgifter ifm. fratræden – til
orientering.
Feriepenge til fratrådt medarbejder er bevilliget
Kvartalsrapport for 3. kvartal 2017 - til orientering.
Ole orienterede om at det ser fornuftigt ud.
Måske månedsrapport for oktober 2017 (hvis
regnskabskontoret kan nå, at have det færdigt) – til
orientering.
Ole orienterede om at der er brugt ca. 75% af midlerne
for i år.
Budget for 2018 - til endelig godkendelse.
Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd
CVR24176312 budget 2018. Endeligt budget
afleveret d. 31-10-2017 16.10.
Godkendt.
En Jobbank med kirketjener vikarer, måske en
rengøringshjælp.
PR
Vore visioner. Her bruges de sociale medier til at
formidle kirkens visioner (Facebook – nyhedsbreve –
hjemmesiden.
Christine skriver til Claus Due fra visionsdagen.
Stafet for livet afholdes d. 11.-12. august 2018.
Kirken vil da være åben om aftenen og åben kl.09.00 d.
12.08.18.

-

Alle Helgens aften er der suppe og foredrag i
konfirmandlængen efter gudstjenesten i Nødebo kirke.

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Intet nyt.

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Bodil vil gerne stoppe i aktivitetsudvalget.
Næste møde i Aktivitetsudvalget
D. 07.11.2017 kl. 19.30

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Vi skal evaluere gudstjenester i Gadevang.
Aften gudstjeneste skal måske være familiegudstjeneste
allerede kl. 17.00?
Samtalesalonerne kunne foregå i Jordnær i Gadevang Forespørge om dette. Ole og Xenia stiller gerne op.
Mødet sluttede kl. 21.20.

Næste MR møde:
Ansvarlig: June + Christine

Den 12. december 2017 kl. 19.00 i præstegården

