
 

 

 

 

Referat 
Referat fra menighedsrådsmøde nr. 106 
 

Tirsdag den 18. februar 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Til stede: Bodil Davidsen, Caspar Bartholin, Christine Fossing, Gertrud 
Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand og Ulla 
Bønsøe (referent) 

Afbud fra: Eva Holmegaard Larsen, Mona Høgh, Xenia Buus Hermann,  
Helene Armfelt (Orlov til den 31.7.-2020)  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Ansvarlig: Ole 

Sang: ”Det haver så nyligen regnet” - 497 
Oplæg: Ole Fortalte om Genforeningen idet han havde familei 
i Toftlund i Sønderjylland. 
Find ansvarlig til møde den 17. marts 2020 – Ulla Bønsøe 

Pkt. 01: 

Godkendelse af 
dagsorden 

 

Ekstra punkter fra Bodil -  

 

Godkendt 
 

Pkt. 02: 
Godkendelse af referat 
fra 

21. januar 2020 

 

Godkendt 
 

Pkt. 03: 
Nyt fra formanden  
(June) 

- Den fælles kirkegårdsdrift 

I Nødebo og Gadevang har vi været tilfredse 
med arbejdet på kirkegården. 

- SMS kode til varme i Nødebo (Bruno) 

Bruno vil få svar fra elektrikeren i dag. 

- Lydanlæg i Nødebo Kirke (Bruno) 
Vedr lydanlægget har Bruno kontakt til Oticon. 

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 
(Kirsten) 

- Ny kirketjener (Lukket pkt.) 

 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 
(Ole) 

- Kasserapport 

- Ole gennemgik kasserapporten. Ole havde lavet 
en fin ny opstilling, så vi bedre kunne se, hvor 
der var overforbrug og, hvor vi ikke havde 

brugt, det der var budgeteret med. Til budget 
2021 skal vi se på om nogle af posterne skal 

omfordeles. 

- Præstekontor i Gadevang (hvor langt er vi nået) 

Der mangler fliser, som Ole og Eva skal ud at se 
på og bestemme hvilke det skal være.  

- Bodil forespørger til om der kan bevilges 
yderligere 2000 kr. til sommerudflugten. Dette 
godkendes. 



 

 

Pkt. 06: 

Nyt fra 
præsterne (Eva 
+ Mona) 

     Intet, da ingen af præsterne var til stede.     

Pkt. 07: 
Nyt fra 
aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Foredraget med Mikkel Wold og Bente Klarlund 
var ovenud godt besøgt. 

- Vedr. Fredags morgenkaffe og sang, er det 
besluttet, det kun skal foregå 1 x månedligt. 

- Vedr. kirkekaffe i Jordnær vil Ole tage kontakt 
og få aftalt en fast pris på det. Det skal foregå 
ca. 2 gange halv årligt næste gang d. 27. marts.       

Pkt. 08: 

Personalenyt 
(Torben + 
personale) 

- Ovnen i køkken fungerer ikke optimalt, så den 
skal lige tjekkes af en fagmand. 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 

- Til aftenandagten i Gadevang er der klaget over, at 
man ikke kan høre noget. når præsten sidder med 

ryggen til.  
hvis præsterne ønsker at sidde ned foran menigheden, 

kan de sidde på en stol ved døbefonten men med 
ansigtet vendt mod menigheden 
Vi må os frem, hvis f.eks. præsten sidder nede bag 

ved om man så kan høre, hvad der siges. Præsten er 
jo en del af menigheden den aften.  

 

 

Pkt. 10: 
Input fra MR-medlemmer 

- Midlertidig lukning af Netto i 4 uger (Bodil foreslår) 

-  

1. Opfordre folk til at bestille vare hos Nemlig.com. 

2. Nabo hjælp  

3. Indkøbsliste kan afleveres til en som frivillig har 
meldt sig. 

4. Kan køre en person (eller flere) til en forretning. 
 

- En mailingliste med frivillige som vil hjælpe med 
indkøb 

- Julie tilbød at koordinere       

Pkt. 11: 
Eventuelt 

            Mødet sluttede kl. 21.00 

Næste MR-møde:  

Ansvarlig: 

Den 17. marts 2020 kl. 19.15 i præstegården 
Ulla Bønsøe 

 


