Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 92
Tirsdag den 6. november 2018 kl. 19.15 i præstegården
Til stede:

Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Caspar Bartholin (stedfortræder for Xenia), Christine
Fossing, Gertrud Andersen, Kirsten Aunstrup, June Maya Lekfeldt, Ole Strand, Ulla Bønsøe
(referent) og Bruno Bjerre (kirkeværge)

Afbud fra:

Bettina Hovgaard-Schulze, Helene Armfelt og Xenia Buus Hermann

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: June

Aftensang: 341 – Nu falmer skoven trindt om land
Oplæg: Tilbagemelding fra Menighedsmøde

Pkt. 01:

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendt

Godkendelse af referat fra
2. oktober 2018
Pkt. 03:

Nødebo: Halloweenfest ca. 900 mennsker deltog på Kroen
Gadevang.: Der er nu tilmeldt 24 børn i børnehaveklassen.
Fest i forsamlingshuset: En glad aften i en sur tid.

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

-

-

Valg til enkeltmandsposter
• Valg af formand (skriftlig afstemning)
8 stemmesedler udleveret: 8 stemmer på June
Lekfeldt, som herefter var valgt.
• Valg af næstformand (skriftlig afstemning)
8 stemmesedler udleveret: 8 stemmer på Xenia
• buus Hermansen, som herefter var valgt.
• Valg af kasserer: Ole Strand blev genvalgt til denne
post.
• Valg af kontaktperson: Kirsten Aunstrup blev valgt
• Valg af sekretær: Ulla Bønsøe blev genvalgt
• Valg af kirkeværge: Bruno blev genvalgt.
Ansøgning om orlov:
Christine havde søgt om orlov i 1/2 år. Dette blev godkendt.
Christine forventes tilbage den 01.06.2019
Tilbagemelding fra menighedsmøde
Dette punkt blev Junes oplæg.
Valg af katafalk:
Kirketjener Hanne havde afprøvet flere og hun vil anbefale
Dan Sands elektriske katafalk
Sms varme: Vi beder RBB om at komme på et tilbud vedr.
sms opstart af varme i Nødebo kirke (Strakt start og
udskudt start som i dag) - simkort via telefon?
Fra Bodil: Lys på toilettet ved graverkontoret. Det tænder
ikke altid, når man går ind.
Bruno undersøger.
Vedr. kirkens alarm: Listen skal opdateres, hvem skal man
ringe til? June Undersøger

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

-

-

Kasserapport Ole gennemgår kvartalsrapport fra den
01.01.2018 - 31.10.2018.
Der er forskellige poster med et merforbrug. Dette oplyses
om.
Der er provstiudvalgsmøde den 23.11.2018. Vi skal have
søgt om frie midler il flygel + samlebøger. Præst Bettinas
computer samt tidl. kirketjener Ann Grove feriepenge og
pension, som tilsyneladende ikke er udbetalt, dette skal dog
undersøges.
MobilePay
Mobilpay er oprettet. Der skal dog være 2 tlf. til indbetaling
af forskellige ydelser.

Pkt. 06:
Nyt fra præsterne
(Bettina og Eva)

-

-

Det blev godkendt at lokalrådet har en permanent aftale om
at opsætte juletræ ved Nødebo kirke.
Menighedsrådet siger til, hvis det bliver et problem.
Træet bliver sat op til 1. søndag i advent 02.12.2018, hvor
lyset tændes kl. 16.00. Der serveres Gløgg og æbleskiver.
Gadevang: Syng min julesamle den 16.12.2018. Ole og
Casper vil forespørge i Gadevang, hvem der har lyst til at
præsentere der julesalme.

Pkt. 07:
Personalenyt

-

Orgelsag:
Torben har haft en orgelsagkyndig Per Rasmus Møller til at
kigge på orglet. Han foreslår dette udvidet til 11 stemmer.
Dvs. en ekstra boks bag orglet. Torben går videre med
dette.

Pkt. 08:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Aktiviteteudvalget har ikke holdt møde endnu.

Pkt. 09:
Input fra MR-medlemmer

-

Hvornår bliver adgangsforholdene til konfirmandstuen
ordnet og hvem har ansvaret? (Bodil)
Adgangsforholdene til konfirmandstuen er i orden.
Der mangler opsætning af skilt #parkering forbudt# hvor
rampen ender og de gule sten.
Præstekontor i Gadevang: Bruno og Ole har set på dette.
Kapellet kan omdannes til præstekontor. Dette vil vi søge
om.

-

Pkt. 10:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)
Pkt. 11:
Eventuelt

LUKKET pkt.

-

Næste MR-møde:
Ansvarlig: ?

Christine har set på Gribskov kommunes oplæg til
betingelser for frivillighed, deltog i dette. Det var rigtig godt.
Mødet sluttede kl. 21.50.

Den 4. december 2018 kl. 19.15 i præstegården

