Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 87
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19.00 i præstegården
Til stede:

Agnete Müller Holtegaard, Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva
Holmegaard Larsen, Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup,
Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann, Caspar Bartholin
og Torben Svendsen

Afbud fra:

Gertrud Andersen

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Helene
Pkt. 01:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
3. april 2018
Pkt. 03:

”Nyt fra sognene”

-

Aftensang: Et hus at komme til (af Janne Mark)
Oplæg: Sangen var oplægget.

-

Dagsordenen blev godkendt med at pkt. 6 blev flyttet
ned til sidst.

-

Godkendt.

-

Hvordan er kirkens planer for Kulturnatten? (Bodil)
Bodil viste plakaten til Kulturnatten og fortalte lidt om,
hvad der skulle ske i løbet af aftenen.
Kirkens planer: Åben kirke med små events, sange
musik
Plancher til de 4 livs årgange.
Opslag ved kirken om hvad de sker. Helene og Torben
lavet et oplæg til de som skal give et nummer.
Gadevang holder sct. Hans og sommerfest hvor Lise
Dandanell og Svend Jørgensen giver et nummer. Der
kommer også en kok. Båltalen bliver holdt af præsten
Eva.
Ole nedsætter et udvalg til kirken.

-

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

-

-

-

Ang. udbygning af Gadevang Asyl (bilag vedlagt)
Der blev sagt OK til at gå videre med udbygningen
o Underudvalg hvis ok til ovenstående
o Underudvalg blev nedsat bestående af Ole, Xenia
og Casper + Gertrud?
Nye møde datoer (tænk over datoer)
Der blev aftalt 1 ny dato den 07.08.2018
Parkering ved præstegården (Bodil)
Vedr. parkering ifm. præstegården, må der ikke parkeres
nedenfor rampen indtil konfirmandlængen, idet
handikappede ikke kan komme ind. Vi vil tale med
Michael Schultz om hvilke foranstaltninger, der kan laves
vedr. dette.
Møde med biskoppen den 3.5. o g
prøveprædikener/samtaler den 8.5. (forplejning begge
dage)
Den 03.05.2018 kl. 18.30 mødes vi med biskoppen.
Mad, te, kaffe frugt?

-

Prøveprædikener/samtaler den 08.05.2018 med start kl.
16.00. Ulla søger for smørrebrød til denne dag.
Fremvisning af katafalk i Nødebo kirke den 4.5.?
Hanne aftaler nærmere ifm. fremvisning af katafalk
(Spangkilde)

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Kasserapport
Kvartalsrapport fra 01.01.2018 - 31.12.2018
Blev fremlagt og gennemgået.
Budget: Udsmykning i kirken. Måske skal der sættes
flere penge af til blomster.
Teamcoaching dag skal der søges penge til.
Menighedsmødet i efteråret bør i stedet holdes i foråret.
Budgettet skal være indleveret inden 15. juni
2018, derfor skal tænkes over ønsker til budgettet
– sendes til Ole snarest.

Pkt. 06:
Nyt fra kon’staktpersonen
(Christine)

-

Det årlige medarbejdermøde finder sted den 14.06.2018.
June, Ole, Eva og Christine deltager Her skal vi have
oplæg til alles rammetider.
Vedr. det fælles kirkegårdsfællesskab. Christine har talt
med Michael, og han har ikke haft hjælp fra
sommerfuglen endnu i år Christine har påpeget at
Nødebo/gadevang har behov for 25 timer plus Michaels
37 timer om ugen for at holde standen vedlige.
Eva pointerede at indkørslen og pladsen foran
konfirmandlængen er i meget dårlig stand.
Der afholdes kirkegårdssyn på kirkegården den
05.05.2018, her taler vi om hvad der kan gøres ved
situationen.
De løse gravsten vil Bruno og Michael se på sammen.
Området med de løse sten spærres af og
gravstedsejerne kontaktes, så stenen kan blive
repareret.
Der er ansat ny ledende graver den 01.06.2018.
Christine har bedt om oversigt, så vi ved hvornår Michael
er på kirkegården.
June har bedt om, at skiltede til P-plads til præsten
opsættes ved begge kirker.

-

-

-

Pkt. 07:
Nyt fra præsten
(Eva)

-

Lige nu

Pkt. 08:
Personalenyt

-

Når vi er mange i kirken (Gadevang), bliver det noget
værre rod med de salmebøger. Vi mangler en god
løsning. (Marlene)
Hylde til Gadevang kirke så salmebøgerne ikke ligger og
flyder på stolene.
Christine sætter Malene, Hanne og Bruno i gang med
dette.
Hanne:
Alterlys: man kan få alterlys i fast materiale en slags
olielamper (pga sod fra de rigtige lys).
Dette blev stemt ned vi beholder de rigtige lys.
I Nødebo Kirke er en del af de glas, som sidder i vaserne
på stolerækkerne gået i stykker, så hvis folk vil have
blomster der til deres bryllup eller barnedåb, drypper der
blomstervand ned på betrækket på hynderne.

-

-

Jeg vil høre om det er noget, jeg skal prøve at gøre
noget ved. Og om der er en økonomiske ramme, jeg skal
kende i forhold til den slags indkøb. Jeg har endnu ikke
fundet stedet, hvor man kan købe dem, så jeg kender
ikke prisen.
Der vil blive indkøbt nye glas, når vi har fundet ud af
hvor og hvad de koster.

-

Pkt. 09:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Pkt. 10:
Eventuelt

-

Der mangler også et udvalg af visse tal til, hvis der skal
salmenumre op både for og bag i en fuld Nødebo Kirke.
Skal jeg skaffe flere?
Et enkelt salmenummer-tal ligger på 44,- ex moms hvis det er PH modellen vi har,
99,- ex moms hvis det er KK modellen
Salmenumre kan blive indkøbt efter aftale med MR’s
kasserer Ole
Salmebøgerne falder fra hinanden for et godt ord. Skal
de reddes ved ny indbinding, eller skal der købes nye
eller skal der ikke gøres noget nu?
En ny salmebog koster 239,- ex moms
Jeg har fundet ombindning til 130,- ex moms og
porto/afhentning
Salmebøgerne tælles op og sorteres til reparation og
også hvor mange der skal ny indkøbes. Hanne kan gøre
dette.
Pilgrimsvandring 2. pinsedag til Pinsegudstjeneste
kl.11.00 i Slotshaven, starter i Nødebo kirke kl. 09.00.
Agnete synger morgensalme.
Frivilligmiddag: Marlene vil gerne lave mad til de frivillige
sammen med Hanne den 21.06.2018 kl. 18.00. (Jette
Kroghsgaard)
Stafet for livet: 11.08.2018 kl. 11.00 til næste dag
kl.11.00. Eva deltager.
Frivillige donerer måske kager til kirketeltet?
Højskoledagene 1.-2.9.omhandler generation 1968.
Den 26.08.2018 udflugt for de frivillige.
Lydproblematik i Gadevang kirke højtalere! Helene vil
undersøge dette.
Bodil fortalte om en mindehøjtidelighed.
Distriktsforeningen:
Lønforhandlingskursus den 05.10.2018
(kontaktpersoner)
Visionskursus den 15.10.2018.
MR mødet sluttede kl. 21.30

Næste MR møde:
Ansvarlig:

Den 12. juni 2018 kl. 19.00 i præstegården (konfirmandlængen)
Kirsten Aunstrup

