
 

 

  
 

 
 

 
Referat 

 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 100 

 

 Tirsdag den 20. august 2019 kl. 19.15 hos Xenia 

  

Til Stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, 
Helene Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe og Xenia 

Buus Hermann 

Afbud fra: Bodil Davidsen 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Xenia 

Oplæg: Besøg hos Xenia og hendes nye lille dreng.  

Sang: Jeg ser du er træt (nr. 151) 

Find ansvarlig til møde den 17. september 2019 -  

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – Pkt. 03 flyttes til sidst (Lukket) 

Dagsordenen godkendt med lidt ekstra punkter. 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
11. juni 2019 

Godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- Opdatering af personalesituationen  
- Vi har ansat Julie Berggren (hun bor i Gadevang), som ny Kirke- og 

Kulturmedarbejder. Julie startede den 1. august. Se præsentationen 
af Julie i Kirke & Kro eller på kirkernes hjemmeside. 
Gunvor er midlertidig ansat som kirketjenervikar.  

- Julie vil gerne bistå ved bisættelser og begravelser på hverdage. 

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June)  

- Nye mødedatoer (3. tirsdag i måneden?) 

- Vi bliver enige om at hver 3. tirsdag i måneden passer os 

fint. 

- Menighedsmøde (det årlige) – september? – udsættes til 

2020 

Menighedsmødet udsættes til næste år 2020. 

- Bibellæsegruppe – mandag? 

Bibellæsegruppe foreslået af Lillian. June vil gerne stå for 

denne ev. om mandagen. Det bliver et forsøg som vil løbe i 

6 måneder. 

- Invitation til workshop 29. august om bynatur og grøn drift (bilag) 
- Casper og Bettina vil måske deltage i Skoletjenestens 

repræsentantskabsmøde. 

- Dionisios hoved, kande + skål – skal vi kunne se dem? 

Nationalmuseet har bedt om at se dem. June havde taget 

foto af det, så vi alle kunne se hvordan de så ud. 

Spørgsmålet er om de skal stå fremme! Det blev der ikke 

taget stilling til. 

- Åben Kirke i Nødebo. 



 

 

Såfemt vi skal have åben kirke, må det baseres på frivillige  

- måske skal det kun være 1-2 gange månedlig. 

- Gadevang. 

Vi ønsker en lysglobe i Gadevang, måske skal vi lave en 

indsamling. 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Kasserapport 

Ole gennemgik kvartalsrapporten. Det ser nogenlunde ud, vi 

har overskredet nogle stede, men andre steder har vi 

sparet, så det er fint. På anlæg er der overskud, men det 

skal undersøges hvad der mangler. . 

- Der er søgt om 5% til lydanlæg i Nødebo Kirke + renovering 

af samlebøger 

- Projekter der mangler vi Præstekontoret i Gadevang. 

Bygningsinspektør skal godkende vort forslag. 

- Budgettet blev gennemgået og indtil videre bliver der måske 

et lille underskud. 

- Mobile Pay 

           Er endnu ikke kommet igang, men vi har fået det. 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 

(Bettina + Eva) 

- Gudstjenesteudvalg – ny mødedato 

Vi bliver enige om 21. september 2019 til ny mødedato. 

- Eva: Stafet for livet deltog Eva med gående samalesalon. 

Kirken var åben fra kl. 09.00 - 10.00 samt fra 10..00 - 

10.30 var der morgensang. 

- Eva talte også om at holde kirken åben. Se punkt. 4. 

- Bettina: Konfirmanderne begynder i Gadevang om 2 uger. 

Bettina spørger, om der er nogen, der vil have besøg af 

konfirmander og svare på spørgsmål. 

Kirsten - Ole og Xenia stiller op. første gang fredag d. 

06.09.19 kl. 08.15. 

- Højskoledage er der aftaler om frivillige, men Julie mangler 

lidt frivillige. 

- Ulla stiller op til lørdag. 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

         Der skal være møde torsdag den 22.08.19  

         Der er afholdt sommerkoncert. 

 

Pkt. 08: 

Personalenyt 

(Torben) 

- orgelsag 

- Der skal være budgetmøde d. 08.10.19 så håber vi pengene 

bliver bevilget. 

- Vedr. Kirkens opgradering i Nødebo. Må vi sammensætte 

nogle til at se på dette. Det er nok et større projkt. 

- Gadevang: Pærerne, som er halogenspot ønskes udskifter 

med led-pærer, idet disse er billigere i drift. 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 
Udskudt 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

- Oprydning på loft over graverkontoret (Caspar) 

Oprydningen vil finde sted den 10.11.19 efter 

gudstjenesten. 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

- Sms-varme (Bruno) 

Pengene til dette tages fra de frie midler. Det skal være en 

10-timers løsning. 

- Nøglebokse (June) 

Nøglebokse er sat op. 

- Præstekontor i Gadevang  



 

 

- Byggesagkyndig - honorar 

Michael bliver kun indkaldt når det er nødvendigt. 

- Skoletjenesten der er repræsentantskabsmøde, Caspar og 

Bettina deltager. 

- Gadevang Kirkes knæfald skal renses også gulvtæppet. 

- I sommer, mens Eva var på ferie. gik der ild i tørv i 

forhaven, blev dog opdaget og slukket. Der må ikke bruges 

ukrudtsbrænder i nærheden af tørv/spagnum. 

- Mødet sluttede kl. 21.40 

Næste MR-møde: 

Ansvarlig: Kirsten 

Den 17. september 2019 kl. 19.15 i præstegården 

 

 


