
 

 

  

Referat  
Referat af menighedsrådsmøde nr. 105  

  

Tirsdag den 21. januar 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

 

Til stede: June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Mona Høgh, Ole Strand og Ulla Bønsøe 

(referent) 

Afbud fra: Xenia Buus Hermann, Caspar Bartholin, Helene Armfelt (orlov indtil 31.7.2020) 
 

Pkt. 00:  
Aftensang + oplæg  
Ansvarlig: Gertrud  

Sang: Sneflokke kommer vrimlende  
Oplæg: Taknemmelighed – Citater om taknemmelighed  
Ansvarlig til møde den 18. februar 2020 – Ole Strand  

Pkt. 01:  
Godkendelse af dagsorden  

 -  Godkendt  

Pkt. 02:  
Godkendelse af referat fra  
10. december 2019  

 -  Godkendt  
  

  

Pkt. 03:  
Nyt fra formanden   
(June)  

- Reparationer / små og store  
• Knæfald i Gadevang kirke  

Knæfald skal repareres samt renses ligeledes 

skal løberen også renses  
• Alterkalk i Gadevang kirke – Reparation Alterkalken er 

skæv og trænger til at rettes op og pudses.  
• Bægre til altergang – Nødebo- og Gadevang  

Kirker  
Bægerne skal vedligeholdes (nogle er knækket), 

så de er pæne.  
• Væggene ved indgangen i Nødebo Kirke  

(våbenhus)  
I Nødebo Kirkes våbenhus er kalken ved at falde 

af. Vi er nødt til at have Nationalmuseet ind over 

inden reparation. Bruno’s sag. Vi mangler stadig 

en byggesagkyndig.  
- SMS kode til varme i Nødebo – spørger Bruno, når han 

kommer fra ferie  
Vi har ikke fået oplyst om det er sat i gang. Må vente 

til Bruno er tilbage.  
- Den fælles kirkegårdsdrift  

• Ny formand – Karsten Hilde  
Den nye formand for den fælles kirkegårdsdrift 

er kirkeværge i Ullerød kirke.  
• Gravsten på Gadevang kirkegård – Stenen vedr. 

”Markussen” - svar fra Provst ”vi vil gerne sætte 

stenen i Lapidarium”  
Markussens gravsted vil ikke blive fredet.  



 

Pkt. 04: 

Nyt fra  
kontaktpersonen  
(Kirsten)  

-  Den aktuelle personale situation 

Lukket pkt.  

 

Pkt. 05:  
Nyt fra kassereren  
(Ole)  

-  Kasserapport: Ole gennemgik den foreløbige kasseoversigt pr.  
31/12.  
Der mangler løn og nogle bilag for december, men det ser ud 

til at vi ender med et mindre underskud på måske 15.000. 

Ikke så galt i betragtning, at vi sidst på året har haft 

uforudsete udgifter på foreløbig 80.000 kr. pga. en akut 

vandskade i præstegården. Den er anmeldt som  
forsikringssag, men ikke sikkert, at vi får erstatning. Ole vil i 

februar gennemgå posterne og sammen med Susan fra det 

fælles regnskabskontor få et overblik over økonomien i 2019, 

og hvor der evt. er brug for justeringer i forhold til budget 

2020 og 2021.   
   

 -  
Præstekontor i Gadevang (hvor langt er vi nået): Provstiet har 

betalt halvdelen af enteprisesummen til entreprenøren. Der er 

er gravet ud. Lagt isolering og gulvvarme og støbt gulv. Vi 

skal til at vælge gulvfliser, og Eva spurgte i den forbindelse, 

om vi ikke havde brug for en arkitekt eller lignende til at sikre 

æstetikken. Det havde vi jo ellers fravalgt, så der er ikke sat 

penge af til det i projektet. Ole kender til en designer i  
Gadevang, som måske kan hjælpe for en mindre sum. Ole 

tjekker og vender tilbage.    

 -    

Lydanlæg i Nødebo kirke: Det firma vi først havde entreret 

med er pist forsvundet. I stedet har vi fået et nyt tilbud fra 

Oticon, der er ca. 49.000 kr. dyrere. Vi havde fået 5%-midler 

til det første tilbud, men Ole har i januar søgt provstiet om 

ekstra penge til at dække oticon-tilbuddet, hvilket  
Provstiudvalget har godkendt på deres møde den 21/1, og 

bedt os om at få ordnet det hurtigst muligt.  
  

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

-  

-  

Eva: Mona har overtaget konfirmanderne i Gadevang  

Højskolens emne "Hvad vil det sige at være dansk” - Samt 

genforeningen.  

 -  Forfulgte Kristne. Eva vil gerne, at vi samler ind til dette, kan 

gøres ved bl.a. OPEN DOORS. Kollekten skal evt. gå til dette.  
Måske kan mobil pay bruges.  

 -  Vedr. Folkekirkes Nødhjælps indsamling den 8. marts, vil Eva 

og Niels Henrik stå for indsamlingen i Nødebo. Men der 

mangler en ansvarlig i Gadevang, som vil påtage sig 

opgaven.   
Bodil vil gerne vil pengetæller i Nødebo. Konfirmanderne skal 

samle ind.  

 -  Den 4. februar kl. 19.30 i Nødebo konfirmandlænge er der 

sogneaften med Bente Klarlund og Mikkel Vold – ”Krop og 

ånd og meningen med livet”.   

 -  

-  

Mona: Udtrykte sin taknemlighed over den fine modtagelse 

hun havde fået her.  

  



 

Pkt. 07:  
Nyt fra aktivitetsudvalget  
(Gertrud)  

-  Aktivitetsudvalget holder møde den 23. januar kl.  
17.00.  

Pkt. 08:  
Personalenyt 

(Torben + 

personale)  

-  
-  
-  

”Indkøb af småvarer” – vil undersøge priser (fra   
Gunver)  
Gunver synes at bestilling af småvare er for dyrt 

hvorfor hun foreslår at købe hos Netto, men hun vil 

undersøge dette.  

 - Ønske om nye toiletrulleholdere på kirkegårdstoiletterne 

(fra Gunver)  
Toiletrulleholderen er for dårlige, men kan ikke få 

papiret ud, så nogle nye holdere ønskes. Det er ok med 

menighedsrådet.  
- Finde plads til en elektrisk katafalk i Gadevang  

Der et problem med at finde plads til den elektriske             

Katafalk i Gadevang. Rampen op til Kirken også meget           

tung.  
- Salmebogsreoler i Nødebo og Gadevang kirker Der 

ønskes nye reoler til samlebøgerne både i Gadevang og 

Nødebo. June ser på det sammen med Gunver og 

Angela.  
Pkt. 09:  
”Nyt fra sognene”  

- INTET  

Pkt. 10:  
Input fra MR-medlemmer  

- Fremvisning af kirken (Bodil)  
Der mangler et opslag på tavlen ved Kirken om hvem man 

skal henvende sig til. Bodil taler med Allan.  
- Den 9. juni er der bestilt en bus til sommerudflugten.  

- Vi mangler stadig en folder om kirken, men den skulle vi selv 

kunne lave.  
  

Pkt. 11:  
Eventuelt  

- Vi har fået bevilget penge til at reparere kirkens tag og   

Tagryttere Nødebo).  
- Orgeludvidelsen har vi desværre ikke fået tilsagn om endnu.  

- Der skal ny flagsnor i flagstangen i Nødebo. Dette må Bruno 

tage sig af.             
 

Mødet sluttede kl. 21.20.    
    

Næste MR-møde:   Den 18. februar 2020 kl. 19.15 i præstegården  
Ansvarlig:  Ole Strand  
  


