Referat af menighedsrådsmøde nr. 64
Onsdag den 13. april 2016 kl. 19.00 i sognegården

Mødeansvarlig: Gunver Nilesen / Poul Olsen
Til stede:

Eva Holmegaard Larsen, Gunver Nielsen, Christine Fossing,
Kirsten Aunstrup, Lene Birkmand, June Lekfeldt, Birgitte Henriksen,
Hans Erik Hansen, Poul Olsen (Referent).

Afbud fra:

Bodil Davidsen, Jette Bjerre

Pkt. 00:

Aftensang + oplæg

Oplæg / Aftensang: Gunver sang solo en svensk sang af Almquist.

Pkt. 01:

- Godkendt uden bemærkninger.

Pkt. 02:

- Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra 17. marts
2016
Pkt. 03:
”Meget mere Gadevang”
Pkt. 04:

Nyt fra præsten
(Eva)

- Intet.

- Indkøb af nyt salmebogsindlæg: ”100 salmer”
Det blev vedtaget at indkøbe 100 stk. salmebogstillæg, ”100 salmer”.
- Drøftelse af opsætning af skærm i Nødebo Kirke:
Der opnåedes ikke enighed om nytten eller hvorvidt en sådan skærm
vil skæmme kirkerummet, hvorfor man vedtog at udskyde
beslutningen til et senere tidspunkt.
- Himmelske dage i København under Kristi Himmelfarts dagene:
En overvejelse om at tage en tur sammen lørdag d. 7. maj viste sig
ikke at være gennemførligt.
- Pilgrimsvandring 2. Pinsedag, nåede ikke at komme i Kirke og kro:
Det henstilledes til de tilstedeværende, at udbrede kendskabet
mundtligt i området.
- Studiekreds og Højskole:
Som et aktuelt emne overvejes indlæg om Martin Luther og
Reformationen.

Pkt. 05:

Nyt fra kasseren og Bygnings- og
Kirkegårdsudvalget.

Pkt. 06:

Nyt fra kontaktpersonen
(Christine)

Kontaktudvalget besluttede i starten af 2016, at analysere
timeforbrug og arbejdsopgaver ud fra timesedler og kirkegårdsdata i
2015.
Dette arbejde er nu afsluttet og skal sammenskrives til et oplæg der
kan klarlægge behov og anvendelse af personaleresourcerne på en
overskuelig måde.
Søren Hossy har anmodet om overførsel af 2 fri-weekender, optjent i
2015:Man enedes om, at Eva aftaler nærmere forløb med Søren
Hossy.
Orientering om medarbejdermøde i internt notat.

Pkt. 07:

Nyt fra formanden

(June)

- Præstegårdshaven:
En anmodning fra Eva om forudgående havevandring pr. 12. april var
ikke muligt. Det aftaltes at Eva fremkommer med andre tidspunkter
og helst tidligt på formiddagen.
- Træfældning:
På et spørgsmål om tilladelse blev det oplyst, at der er indsendt
ansøgning til Provstiet som endnu ikke er besvaret.
Da der er kommet flere henvendelser var der flertal på mødet, at
inddrage flere fagpersoners vurdering af behovet for fældning.
- Ansøgninger vedr. organist – hvem gør hvad og hvornår:
Det blev oplyst, at stillingen er annonceret og der foreløbig er
indkommet 4 skriftlige ansøgninger.
Da det tilstræbes at få en tiltrædelse pr. 1. juli, blev det vedtaget at
afholde prøver søndag den 22. maj i Gadevang Kirke

Pkt. 08:

Eventuelt

Næste MR møde:

Datoer for menighedsrådsmøderne i efteråret blev aftalt således:
11. august
8. september
13. oktober
Den 12. maj 2016 kl. 19.00 i sognegården

