Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 98
Tirsdag den 14. maj 2019 kl. 19.15 i præstegården
Til stede:

Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard
Larsen, Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla
Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann, Torben Svendsen
(personalerepræsentant), Bruno Bjerre (kirkeværge)

Afbud fra:

Helene Armfelt

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Gertrud

Oplæg: Gertrud fortalte om en oplevelse fra Vordingborg kirke.
Præsten stod ikke på prædikestolen, men gik frem og tilbage. Der
var også dåb, her blev forældrene inddraget.
Sang: Nr. 805 i den nye samlebog: Når æbletræets hvide grene.
Find ansvarlig til møde den 11.6.: Christine

Pkt. 01:

Godkendt

Pkt. 02:

Godkendt

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra
2. april 2019
Pkt. 03:
Nyt fra kontaktpersonen
(Kirsten)

-

-

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

-

-

-

Opdatering af personalesituationen
Vedr. ny Kultur- og kirkemedarbejder har vi ansat en. Hun
vil senere blive præsenteret for menighedsrådet og
menigheden. Vi blive enige om, at hun skal have en
arbejdsbeskrivelse hurtigst muligt.
Vedr. ansættelse af Guvor Nielsen som kirketjener og
medarbejder i ca 6-8 mdr. bliver vi enige om, at dette vil
være hensigtsmæssigt.
De unge piger Johanne og Lærke blev vi enige om at Allan
skal sætte dem på kirketjener-listen på Google.
Flere forespørgsler til MR fra personalet (lukket pkt.)
Kirsten fortæller lidt fra Landsmødet på Nyborg Strand. Bl.a
om mikrofonerne som ikke var gode. Lidt snak om Therkels
indlæg i Kristelig Dagblad. Therkel var også på Landsmødet.
Tilbagemelding fra best. møde i fælles kirkegårdsdrift
Graverkontoret i Nødebo er ikke kun graverkontor, det er
også kirketjenerkontor. Kapellet i Gadevang skal ikke bruges
af graverne, vi ønsker at ombygge til et midlertidigt
præstekontor. Træet bag ruden ved alteret i Gadevang skal
ikke beskæres, idet det er en del af alterudsmykningen.
Gravstenen for Erna Frantzen skal bevares i Lappedariet, da
hun har betydet meget for Gadevængerne (”Asylmor”).
Ligesom vi tidl. blev enige om at Markussens gravsten også
skal bevares i Lappedariet.
Indspark til budget 2020 i fælles kirkegårdsdrift (June og
Bruno)
Genfremsendelse af budget vedr. rep. af taget og tagrytter
på Nødebo kirke

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Smsvarme (Bruno)
Bruno har undersøgt hvad der skal til for at å smssender til
at starte varmen i kirken. Det vil koste 12.500 kr.
smssender kan kun starte varmen og den vil holde i 10
timer så slukker den selv. Vi vil ansøge om tilskud til dette.
Bruno står for denne ansøging.

-

Kasserapport
Ser fornuftigt ud.
Mobile Pay
Vi har fået mobil pay, nu skal der sættes skilte op bl.a i
kirken og i konfirmandlængen.
Budget 2020 – Færdigt budget oplæg skal afleveres senest
den 15. juni 2019
Budgetmøde den 29.5. – underskrifter på MR-møde den
11.6.
Vi nåede ikke budgettet, men har lavet et ekstra møde vedr
dette den 29.05.2019

-

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

-

-

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

-

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)

-

Gudstjenesteudvalg – ny mødedato
I dette udvalg er: June, Xenia, Ulla, Julie, Torben, Bettina og
Eva.
mødet blev sat til lørdag den 21. september 2019.

”Høsterkøb eksemplet”

Vi havde en diskussion om dette.
Stafet for livet den 17.8.2019 – aktivitet i kirken kl. 8.00?
Vi talte om at åbne kirken kl. 08.00 med præst og organisk
samt, hvis vi kunne låne en lysglobe eller træ ville det være
fint at have den morgen.
Vedr. smartboard i konfirmandlængen er det blevet så
dårligt, enten det er selve smartboardet eller computeren
dertil. Casper vil se på det og tale med sin it-mand.
Tilbagemelding fra møde i AU
Gertrud orienterede om mødet, som blev afholdt d.
02.05.2019. Foredraget Tro og Viden var en succes ca. 70
deltagere. Sommerhudflugten finder sted den 21.05.2019
Torben og Bodil står for denne.
Lysglobe til Gadevang kirke?
Vi talte om, at en lysglobe vil egne sig godt til Gadevang
kirke. Ole vil undersøge om der kan findes penge til en
sådan. måske ved andre besparelser.
Højskolen finder sted d. 07.-08.09.2019. Titlen bliver:
"Maden, kroppen og det hellige".
Flygel-indvielseskoncert i Nødebo den 28.5.2019
kl. 19:30 - 20:30 (Konfirmandlængen)
Torbens skriv til Provstiet vedr. orgel afsendt til behandling i
PU i maj
Der skal findes en forhåndsgodkendelse på 800,000,-kr før
Augustinusfonden vil bevilge penge.
Vedr. vores gamle klaver tilbydes det gratis ved afhentning.
Ventilation – skal slås fra ved aften tjenester Sommetider er
ventilationen gået i gang under gudstjenesten. June vil tale
med Poul om hvordan man slukker denne.

Pkt. 09:

”Nyt fra sognene”

-

Valgmøde i medborgerhuset i Gadevang den 21.5. kl. 19.00
Nick Hækkerup og Christine Thorsholm deltager.

Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

-

SmartBoard (tavle i længen) (Caspar undersøger)
Salmebøger (reparation)

Pkt. 11:
Eventuelt
Næste MR-møde:
Ansvarlig:

Udflugt den 21.5.2019 – 36 tilmeldt
Hjertestarter (Xenia ser på skiltning)
Vi mangler et Netto kort, må undersøge hvor det er henne
eller få det lukket.
Mødet sluttede kl. 21.55

Den 11. juni 2019 kl. 19.15 i præstegården
Christine

