
 

 

 

 

Referat 

Referat af menighedsrådsmøde nr. 103 

 

Tirsdag den 19. november 2019 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Til stede: Caspar Bartholin (stedfortræder for Gertrud Andersen), Christine Fossing, Eva 

Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Ole Strand, Xenia Buus Hermann 

Julie Berggren (referent), Torben Svendsen (personale rep.) Bruno Bjerre 

(Kirkeværge) 

Afbud fra: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Gertrud Andersen, Kirsten Aunstrup, 

Ulla Bønsøe, Helene Armfelt (orlov) 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Christine 

Sang:  

Oplæg:  

 

Find ansvarlig til møde den 10. december 2019 - OBS ændret dato, 

da der er koncert i Nødebo Kirke den 17.12. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 

 

- Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
22. oktober 2019 

 

- Godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra formanden  

(June) 

 

- Valgt til enkeltmandsposter: 

• valg af formand (skriftlig afstemning) 

– 5 stemmesedler uddelt, June Maya Lekfeldt enstemmigt 

genvalgt med 5 stemmer 

• valg af næstformand (skriftlig afstemning) 

- 5 stemmesedler uddelt, Xenia Buus Hermann enstemmigt 

genvalgt med 5 stemmer 

• Valg af kasserer 

- Ole strand enstemmigt genvalgt  

• Valg af kontaktperson 

- Kirsten Aunstrup enstemmigt genvalgt (Kirsten havde 

tilkendegivet, at hun var villig til genvalg) 

• Valg af sekretær 

- Ulla Bønsøe enstemmigt genvalgt (Ulla havde 

tilkendegivet, at hun var villig til genvalg) 

• Valg af kirkeværge 

Bruno Bjerre enstemmigt genvalgt 

- Valg af bygningskyndig – Ingen valgt 

Michael Schulz ønsker ikke at genopstille. Bruno har talt med 

en anden mulig person, som vi kontakter. 

 

- Tilbagemelding fra best. møde i fælles kirkegårdsdrift 

”Marcussens” gravsted på Gadevang kirkegård: 

Gravstedsholderen er ikke tilfreds med at vi kun bevarer 

stenen, han ønsker hele gravstedet bevaret. MR og den 

fælles kirkegårdsdrift, mener stadig, at kun stenen er 

bevaringsværdig. 

Gravstedsholderen vil derfor skrive til Provsten/Provstiet. 

 

- Kirketælling – ønske om at stoppe tælling? 

Der er ingen fra Nødebo-Gadevang, der ønsker at stoppe 



 

 

kirketællingen. Vi er ikke klar over, hvor brevet til biskoppen 

kommer fra. 

 

- Udgivelse af bog: Knud Aunstrup har lavet research om 

gravstederne på Nødebo kirkegård, og han vil høre om 

menighedsrådet vil hjælpe med at søge penge til trykning af 

en bog. Menighedesrådet kan ikke hjælpe, men Ole vil gerne 

spørge Lone Paepke, om man i Provstiet kan være 

behjælpelige med at finansiere. Desuden anbefaler 

menighedsrådet at Knud kigger i andre lokale bøger og ser 

hvilke fonde, der har støttet dem. Måske vil Selskab for 

dansk kirkegårdskultur kunne hjælpe. 

 

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- Afbud fra Kirsten (ferie) 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Kasserapport:  

Der er overskud i budgettet. Det har menighedsrådet 

besluttet at bruge på indkøb af nye ”100 salmer” -

salmebøger. Desuden skal der vælges et af de dyrere 

tilbud på lydanlæg, så det kommer til at koste mere 

end forventet. Se under punkt 8.  

Bruno har anmeldt skaden på præsteboligen til 

forsikringsselskabet. 

 

- Pengebeholdning til Kirsten: Der er blevet givet nej til 

at Kirsten kan få en kasse med rede penge. Derimod 

er der givet ja til en kirstenkonto dvs et beløb hun kan 

have til rådighed til diverse udgifter. 

 

- Tøjbudget til ansatte: Efter en lang snak rundt i dette 

emne, må konklusionen være, at der er lidt penge 

tilbage på denne konto. Så hvis kirketjenerne skal 

klædes på i sort, er der mulighed for det. 

 

- Mobilepay går sandsynligvis igennem d. 20. 

november! 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 

(Bettina + Eva) 

- Hektisk julemåned foran. Travlhed generelt.  

- Vi mangler stadig nogle, der vil fortælle om en julesalme, 

som de holder af til Syng min julesalme d. 15. december.  

- Der er stor opbakning til Morgensang & Morgenmad og 

Himmel & Jordnær. Gospelkoncerterne har også fundet en 

god form. 

- I det nye år vil Eva forsøge at tage alle aftenandagterne i 

Gadevang og Bettina alle omgange af Salmer & Spaghetti. 

Dette for bedre at kunne fokusere på gudstjenesten. 

- Der er blevet ryddet op ude i laden, så fra nu af er det meget 

synligt, hvis nogen vover at efterlade rod derude. 

- Eva, Ulla og Ole var til møde i repræsentantskabet for 

provstiet. Der blev talt om, at der var styr på økonomien. Om 

at der var et ønske om at ”dele” byggesagkyndig sognene 

imellem. Desuden kan de fortælle at mange 

menighedsrådsmedlemmer har været udsat for forsøg på 

phising. Phising mailene er sendt så det umiddelbart ligner at 

det er fra et andet menighedsrådsmedlem (formanden), 

selvom det rent faktisk er fra en fremmed e-mail. 



 

 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

- Afbud fra Gertrud (ferie) 

Pkt. 08: 

Personalenyt 

(Torben) 

- Orgelsag venter på principgodkendelse i stiftet. Næste måned 

må der være nyt. 

- Medarbejderrepræsentant: I foråret bliver Julie stedfortræder 

for Torben, som kommer til at have meget travlt, og derfor 

nok vil være fraværende på nogle menighedsrådsmøder. 

- Lydanlæg: Bruno og Torben har mange gange forsøgt at få 

fat på Martin, som gav det billigste tilbud på et nyt lydanlæg, 

men han er som sunket i jorden. Derfor vil Bruno nu tage 

kontakt til Oticon, som gav det næst billigste tilbud, og prøve 

at forhandle med dem. 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 
- Intet nyt 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

 

- Intet nyt 

 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

 

-  

 

Næste MR-møde: Ansvarlig: Den 10. december 2019 kl. 19.15 i præstegården (1. møde 

efter det ”nye” MR er valgt) 
? (husk at finde en ansvarlig) 

 


