
 

 

 

 

Referat 

Referat af menighedsrådsmøde nr. 107 

 

Torsdag den 23. april 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

 OBS! Ifm. Covid-19 regler for møder - Mødet er undtagelsesvis ikke offentligt. 

Der må maks. være 10 personer til stede samtidig. Lydoptagelse foreligger. 

Til stede: Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud 

Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Mona Høgh, Ole Strand, 

Ulla Bønsøe (referent), Julie Berggren 

Afbud fra: Xenia Buus Clausen 

Helene Armfelt (orlov indtil 31.7.2020) 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig:  

Sang: - Ingen sang pga. corona 

Oplæg: - intet oplæg. 

 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 

 

- Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

18. februar 2020 

 

- Godkendt 

 

Pkt. 03: 

Nyt fra kassereren  

(Ole) 

- Regnskab afleveret til provstiet – streng til referat 

Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 

24176312, Regnskab 2019,  

Afleveret d. 03-04-2020 13:38  

- Som blev godkendt på mødet. 

- Budget: indsendelse af budget ønsker (Bilag 1) 

- Loftet i præstegårdskøkkenet er endnu ikke udbedret 

efter vandskaden. Komfuret skal også skiftes 

- Vi gennemgik budgettet punkt for punkt for at se om 

der evt. skulle ændres på posterne. Vi fik til opgave at 

komme med kommentarer til næste møde gerne med 

tal på. 

- Sommerudflugten 09.06.2020 går til Gavnø og 

budgettet for denne er blevet forhøjet. 

- Kalken i Gadevang skal enten rettes op eller udskiftes. 

Alterbæger til både Gadevang og Nødebo skal 

repareres. 

- 1 skammel til hver af kirkerne (til brug ved ophængelse 

af salmenumre. 

- Små stiger til begge kirker. 

- blomsterdug (ved begravelser for at lette arbejdet med 

at bære blomsterne til graven) 

- Ny måtte i Nødebo kirkes våbenhus. 

- Reparation af knæfald Gadevang.  

- Fjerne skabe og opsætte reoler i stedet i graverkontoret 

- Vinduespudsning i kirkerne 2 x årligt. 

-  



 

 

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 

(Kirsten) 

          Personalets ferie er afholdt op til 01.05.2020 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden 

(June) 

- Ønske om 800.000 kr. på anlægsbudget til 

orgeludvidelse. 

 

- Der ønskes flagning hver søndag + på alle helligdage + 

ringning. Vi skriver en fast procedure. 

 

- Orienteringsmøde/menighedsmøde den 9. juni 2020 kl. 

19.30 – fordeling af opgaver 

Orienteringsmødets dagsorden fordeles opgaverne 

således: 

• Eva orienterer om arbejdet og den forløbne 

funktionsperiode 

• Ole redegør for regnskabet 

• June orienterer om regler for opstilling og 

valgforsamlig etc. samt oplyser om antallet af 

kandidater. 

• Vi mangler en person til vil fortælle om hvem 

der er interesset i at opstille som kandidat og 

stedfortræder på valgforsamlingen i september. 

• Visioner, ønsker og ideer til det kommende 

menighedsråd ved Christine 

- Reoler (Gunver og Angela) 

Reoler til salmebøger i Gadevang. Fundet CD reoler 60 

X 60 cm, 14 cm dyb som kan bruges. Nu skal det 

undersøge om de også kan bære salmebøgerne. 

- Bruno: reparation er tag og tagryttere tilbud inden d. 

07.05.2020 bygningsagkyndig involveres. 

- SMS Varme i Nødebo kirke – elektriker mangler af 

afslutte  

- Præstekontoret i Gadevang er færdigt, mangler kun 

møbler. 

- En elektrisk katafalk til Gadevang: finde ud af hvor den 

kan opbevares med strøm. Og indkøb af katafalk. 

- Tårnfalkekassen skal repareres.  

Vi har fået tilbudt en Tårnfalkekasse af en beboer i 

Nødebo, brugt men absolut pænere vores egen. Vi 

tager med tak imod tilbuddet. 

- Der skal været Kirkegårdssyn d. 25.04.2020 Nødebo og  

        Gadevang, Bruno og June deltager. 

 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 

(Eva + Mona) 

   Der har været Gudstjenester på video. 

   Der er blevet gået ture med konfirmanderne. 

   Ingen minikonfirmander. 

   Personalegruppen taler sammen hver uge + præster +    

   Provst. 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

         

        

         Alt aflyst pga. corona. 

  

Pkt. 08: 

Personalenyt 

(Torben + 

personale) 

 

- Intet nyt 



 

 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 

- Intet nyt 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

     

- Konfirmandlængen kan udlånes til skolen såfremt de 

har brug for det. 

 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

 

Næste MR-møde:  

Ansvarlig: 

19. maj 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

 


