Dagsorden

Referat af menighedsrådsmøde nr. 62
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30 i Sognegården
Mødeansvarlig: Lene Birkmand
Pkt. 00:
Aftensang + oplæg
Pkt. 01:
Godkendelse af dagsorden

Nyt fra formanden flytter op som punkt 03:

Pkt. 02:
Godkendelse af referat fra
6. januar 2016

Godkendt

Pkt. 03:
Nyt fra formanden
(June)

Godkendt

-

-

-

-

-

-

-

-

Vi skal generelt gøre os (mere) umage med at tage
referater af vores møder, så det tydeligere fremgår, hvilke
beslutninger vi træffer og især udfra hvilke valg.
June informerede om: Når aktivitetsudvalget har forslag til
aktiviteter, skal det op på MR-mødet, hvor det skal
vedtages.
Og så fortsatte June med at informere om følgende:
Vores organist, Peter, stopper sit virke ved kirken per
31/3-16, da Peter har fået en ny fuldtidsstilling i Sorgenfri
kirke.
Skal vi have en TV-skærm i kirken til løbende information
om gudstjenestens forløb og til brug ved indsamling til
kirken etc.? Forslaget er kommet fra Eva og June.
Umiddelbart var der ikke stemning for en tv-skærm, da
det for nogle ville virke forkert i en smuk, gammel kirke
som Nødebo. Men måske mere velegnet i Gadevang?!?
Mikrofonerne i kirken svigter fortsat engang imellem, men
det viser sig, at det er forstærkeren, der svigter mest.
Eva er ikke tilfreds med pasningen af præstegårdshaven.
Der udarbejdes derfor en aftale om havepasningen (en
driftsudvidelse) 1. møde afholdes, mellem Poul, Eva og
June, når Eva er tilbage fra orlov.
Skærtorsdagsmiddag: Gunver, Kirsten og June deltager i
madlavningen og borddækningen. Oprydningshjælp fås fra
Rikke (ung medarbejder, der aflønnes.)
Diakoniens Dag afholdes d. 27.02.2016. Vi skal selv
tilmelde os denne dag, hvis vi ønsker at deltage. June
deltager ikke.
Tilbagemelding fra formandsmødet: Arbejdsgrupper er
nedsat. Tanken er, at der kan diskuteres internt i mgh.

Pkt. 04:
Nyt fra kassereren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget
(Poul)

-

-

-

-

Pkt. 05:
Nyt fra præsten
(Eva/Gabrielle)

-

Pkt. 06:
Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

-

-

-

-

rådene, hvilke grupper vi ønsker at deltage i og hvad
mgh.rådet vil arbejde for.
Der vil være opstillingsmøde til det kommende nye
menighedsråd i september 2016.
Generalforsamling til Distriktforeningen af menighedsråd
foregår d. 29.02.2016.
Teologisk salon: Nødebo var rigt repræsenteret med 5
deltagere.
Provstiudvalget valgte på deres møde d. 04.02.2016 at
bevillige kr. 117.826 af 5 % midlerne til overskridelse af
anlægsarbejdet udført i 2015. Og det blev ligeledes
vedtaget at bevillige kr. 13:000,00 fra Aktivitetspuljen til
brug for kor workshop arrangeret d. 28.02.16.
Der vil blive udskiftet gravstedshække på Gadevang
Kirkegård. De store træer, der står på Nødebo Kirkegård
ud mod skellet til Nødebovej, vil begynde at blive fældet i
maj og nye træer vil plantes til efteråret - Gingko Bibola og
Tempeltræ.
Der skrives til Kirke og Kro om dette inden deadline d.
28:02:2016.
Der vil blive bygget et nyt matrielskur til graverkontoret i
Nødebo, hvor der også bliver plads til traileren. Det
undersøges hos Hillerød kommune inden arbejdet startes,
at alle love om opførelse af små bygninger, overholdes.
Der udskiftes meddelelsestavler i Gadevang til tavler med
magnetbaggrund. Nuværende tavler er meget medtagne.
Der er repareret afløb fra vasken i Gadevangs kirkes
køkken.
Tårnlugerne i Nødebo Kirke har været lukket grundet
storm. Der er opsat vejledning til lukning af tårnlugerne på
indersiden af skabet i våbenhuset.
Gabrielle har til sin aftensgudstjeneste d. 15.03.16 brug
for 1 kirketjener. Det bliver enten June eller Christine.
Der er lige nu 6 tilmeldte til kor workshoppen d. 28.02.16.
Nytårskuren var hyggelig, men der var for få af kirkens
ansatte tilstede. Måske var vores invitationsvarsel for
kort?
Christine kan se en mulighed med 2 unge hjælpere til
kirkeligt arbejde, når der afholdes 2 gudstjenester i hhv
Gadevang og Nødebo i forlængelse af hinanden. Det vil
aflaste kirkens øvrige personale, da tidsrammen er meget
stram.
Det fungerer rigtig godt med referaterne fra
personalemøderne. Det tydeliggører, hvad der sker i vores
kirker og hvad aftalerne er medarbejderne imellem.
Vi skal huske at tage ordentligt afsked med vores organist,
Peter, når han stopper sit arbejde her!

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Bodil)

-

Pkt. 08:
(Gunver)

-

Gunver ønsker nyt køkkengrej. Især gryder og pander.
Gunver indkøber dette.
Der er doneret en foodprocessor til køkkenet fra Gunver.

-

Menighedsmøde afholdes inden sommerferien: June er
ansvarlig.
Jette: Der har været afholdt møde om byfesten i
Gadevang, der finder sted d. 18.06.16. Mon Eva kunne
afholde festtalen? Det er vigtigt, da kirken i
lokalsamfundet spiller en væsentlig rolle. Står kirken atter
for en bod som sidste år? Sidste år lavede vi Kristuskranse.
Kirsten A: Vedrørende gospelkoret v. Helene: Hvad er
planen? Nødebo Kro er kommet med et forslag til kirken
om, at vi arrangerer fælles foredrag.

Pkt. 09:
Eventuelt

-

-

Næste MR møde:
17. marts 2016 kl. 19.00
Ansvarlig: Kirsten Aunstrup
Mødet afholdes hos Kirsten Aunstrup,
Søparken 7, Nødebo

