Referat af menighedsrådsmøde nr. 82
Tirsdag den 12. december 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 og Caspar Bartholin (stedfortræder)

Afbud fra:
Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: June + Christine

Aftensang: Vær velkommen, Herrens år (advent)
Oplæg: June læste 1. korinterbrev kap. 1 vers. 4-10
Efeserbrev kap. 4. vers 1.

Pkt. 01:

Dagsordenen blev godkendt med 2 ekstra punkter.

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
1. november 2017
Pkt. 03:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

Godkendt.

I gadevang manglede der menighed til de 9. læsninger.
Årets Gadevænger blev næstformand Xenia
-

-

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Stillingsopslag vedr. ny præst
Der er kommet et stillingsopslag på Kirkeministeriets
hjemmeside, men endnu ikke i bladet. Biskoppen har
lavet opslaget, Vi må gøre os klart, hvilken type præst
vi ønsker samt at Eva må overveje, hvordan hendes
50% stilling skal se ud.
Nøgler til graverkontoret –
Der mangler nøgler til Graverkontoret, så June bestiller
2 stk. Den ene bliver i Nødebo, den anden i Gadevang.
Køleskab, mikroovn og fryser er endnu ikke indkøbt.
Der skal først gøres plads.
Klokke ringninger – ringer på tider, der ikke er
gudstjeneste
Vi mangler en vicevært til at koble ringningen til og fra,
måske skal vi bruge kirkeværgen. Graveren hvad skal
han lave? Christine skal til møde med det fælles
kirkegårdskontor og vi få dette præciseret.
Arbejde der skal udføres i 2017
June taler med Bruno om hvilket arbejde der mangler
og hvilke fremtidige der vil være.
Vi har fået tilbudt et flygel til sognegården som et lån,
det vil vi da takke ja til.
Casper fortæller, at han vil forsøge at få et herrekor op
at stå i Gadevang, dette får han OK til.
Betaling af regninger
Netto faktura skal hurtigt videre til sekr. Allan, som
sender dem til Ole, så de kan blive betalt. Vi må finde
en smidigere arbejdsgang vedr. disse betalinger.

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

Forslag med et dankort så Malene kan købe ind på
nettet og ikke skal lægge penge ud.
Kasserapport
Udlån af konfirmandlængen skal varetages af en
medarbejder gerne Marlene, som skal være ligesom en
værtinde og fremviser samt lave kontrakt.
Intet

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Gadevang Kirke skal gøres rent. Marlene har fri, Casper
kigger efter lørdag d.16.12.17 og er den ikke i orden,
søger Casper for dette

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

7.11. Valg af ny formand. Gertrud blev valgt
7.11. Kommende punkter til dagsordenen: Hvad vil vi
fremover: Hvad vil vi bruge vores foredragspenge på.
Skal vi fortsætte med filmaftener. Studiekreds til
efteråret? m.m.
7.11. Valg af MR’s kontaktperson til de frivillige. Marlene
har kontakten og må referere til MR ved spørgsmål

-

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Næste MR møde:
Ansvarlig:

Gertrud

21.12. Julekoncert Nødebo – Kantoriet kl. 19.30
Mødet sluttede kl. 21.35.

Den 9. januar 2018 kl. 19.00 i præstegården
(konfirmandlængen)

