
 

 

 

 

Referat 

Referat af menighedsrådsmøde nr. 110 

 

Tirsdag den 11. august 2020 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

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

Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe 

(referent), Xenia Buus Clausen, Bruno Bjerre og Torben 

Svendsen 

Ikke til stede: Gertrud Andersen (afbud), Helene Armfelt 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg  

Ansvarlig: June Maya Lekfeldt 

  

Sang: nr. 339 - Vi pløjed og vi så'de 

 

Oplæg: Eva – bispevalg –  

Eva uddybede bl.a. indholdet af hendes ”Brochure” (vedhæftet) 
Der blev stillet nogle spørgsmål til Eva, som hun så svarede på. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 

 

Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
9. juni 2020 

 

Godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra kassereren  

(Ole) 

- Overskydende penge: bruges til? 

Ok til at anmode om brug til: 

 

Oprindelig 
ansøgning til 
budget 2021 

 Betales af egne 
midler i 2020 

Beskæring af træer i 
præstegården 

 18.000 

Ny tagrende på 
præstegården 

 19.000 

Elektrisk katafalk til 
Gadevang kirke 

 61.875 

Renovering fa 
graverkontor i 

Gadevang 

 95.000 

Nyt fyr i graverkontor 

i Nødebo 

 65.000 

Anneks/skur i 

Gadevang til elektrisk 
katafalk 

 62.000 

   

I alt  320.875 

 

Der blev derudover godkendt at ”anmode” om at bruge penge 

til: 



 

 

Møbler til præstekontor 

Godkendte stiger til begge kirker (ønske fra kirketjenerne) -  

Pc til Julie (June undersøger) – ønske fra Jullie 

Ny måtte til våbenhus i Nødebo kirke 

Reparation at knæfald i Gadevang kirke (Gunver undersøger) 

Skammel i begge kirker – til brug for opsættelse af salmenumre 

(ønske fra kirketjenerne) 

Reparation af kalk og alterbægre (nogle er knækket og sølvet 

slidt af) (June undersøger) 

 

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- Flere tjenester for kirkepersonalet – grundet: 

Dåb afholdes separat fra gudstjenesten 

kun 1 dåbsselskab ad gangen 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden (June) 

- Orienteringsmøde/menighedsmøde den 18. august 

2020 – kl. 19.00 – afholdes uden for. 

 

Julie og Kirsten sørger for forplejningen 

Xenia hjælper gerne med opstilling – flere? 

 

Program for aftenen den 18.8. kl. 19.00 

 

Dagsorden: 

Torben spiller og kantoriet synger 

1. June byder velkommen  

2. Valg af dirigent (dirigenten overtager) 

3. June: Orientering om arbejdet i den forløbne 

funktionsperiode og orientering om det 

kommende menighedsråds opgaver. 

Fællessang 

4. Christine: Visioner, ønsker og ideer til det 

kommende menighedsråd. Oplæg ved 

menighedsrådet og debat. 

Fællessang 

5. Ole: Redegørelse for det seneste års regnskab 

samt det kommende års budget. 

Fællessang 

6. June: Orientering om datoer og regler for 

opstilling og valgforsamling, og orientering om 

muligheden for at udløse afstemningsvalg. 

7. June: Oplysning om antallet af kandidater, der 

skal vælges til menighedsrådet. 

8. Eva og Mona: Foreløbigt overblik over, hvem 

der eventuelt er interesserede i at opstille som 

kandidater og stedfortrædere på 

valgforsamlingen i september. 

Præsternes input til samarbejde med 

menighedsrådene. 

9. June: afslutning 

Torben og kantoriet – tak for i aften 

 

- Nødebo kirke – tag + tagrytter (arbejdet sat i gang 

- Bruno)  

 



 

 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsterne 

(Eva + Mona) 

Eva og Mona fortæller at konfirmanderne ikke har fået så 
megen undervisning. 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Gertrud) 

         Intet nyt 

Pkt. 08: 

Personalenyt  

(Torben + personale) 

- Der er nu kommet SMS varme i kirken, der skal kun 
lidt undervisning til, så kan vi bruge det. 

- Torben fortæller at Gunver og Angela ønsker at vi 
investerer i 2 købekort mere. Ole vil sørge for det. 

- Angela foreslår at vi køber 2 ”gadeskilte”, et til hver 
kirke, så vi kan ”reklamere” for vores arrangementer. 
– OK til det! 
 

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 
- Intet nyt 

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

          

- Intet 

Pkt. 11: 

Eventuelt 

Der blev forespugt om vi havde et lydanlæg til 
udenfor ifm. orienteringsmødet. Ole undersøger om 
han kan låne et lydanlæg. Torben undersøger hvad vi 
har. 
 

Næste MR-møde:  

Ansvarlig: 

September – før 15.9. (Valg)? 
 

 


