
 

 

 

 

Referat 

Referat af menighedsrådsmøde nr. 115 

 

Tirsdag den 19. januar 2021 kl. 19.15 virtuelt.   

Til stede Axel Poulsen, Christina Falck Christensen, Eva Holmegaard Larsen, 
Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Lisbeth 
Schmidt, Ole Strand (referent) og Xenia Buus Hermann 

Afbud fra: Søren P. Østergaard 

Til stede  

(ikke MR medlemmer): 

Bruno Bjerre, Torben Svendsen og Julie Berggren 

Pkt. 00: 

Ansvarlig: Kirsten Aunstrup 

Referent: Ole Strand 

  

- Valg af referent til MR møde nr. 116 – Lisbeth Schmidt 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt  

 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 
15. december 2020 

Godkendelse af referat blev godkendt  

 

Pkt. 03: 

Nyt fra kassereren  

(Ole) 

- Kasserapport: Vi har modtaget kasserapport for hele året 

fra regnskabskontoret i eftermiddag, samt pivot-tabel med 

alle tal.  

 

Det er ikke det endelige årsregnskab, så der kan komme 

justeringer, men det ser ud til at vi får et overskud 

på 74.956,41 kroner på driften, men et underskud på anlæg 

på -66.802,83 kroner, hvilket giver et foreløbigt resultat 

på 8.153,58 kroner.   

 

Der er også under ’Passiver’ bogført 646.666 kroner som 

videreførte anlægsmidler, som ikke er brugt endnu.  

 

Aftalt at Ole undersøger med regnskabskontoret, hvor 

mange af disse midler, der ikke er bundet op på kommende 

projekter, men som evt. med provstiets godkendelse vil 

kunne bruges til fx fyr, katafalkskur m.m. Han anmoder også 

om hele driftsoverskuddet kan overføres som frie midler til 

2021.  

 

- Regnskabskontoret mangler underskrifter fra det gamle 

menighedsråd på revisionsprotokollat til årsregnskab for 

2019. Ole printer det ud og tager på rundtur efter 

underskrifter.  

Pkt. 04: 

Nyt fra 

kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- MUS samtaler. Kirsten har ikke holdt MUS-samtaler med 

personalet i 2020 pga corona – men hun indkalder til MUS 

snarest. OBS: Præsterne har ikke MUS med kontaktperson, 

men med provsten.  

- Sygefravær. Der har været meget lidt sygefravær under 

corona.  



 

 

- Angela fik i forbindelse med sit arbejde som kirketjener sat 

ild til sin frakke ved julegudstjeneste. June fortalte at 

Folkekirkens Selvforsikring evt. dækker, men ikke, hvis man 

kan få erstatning ved eget forsikringsselskab. Så det skal 

tjekkes først. Enighed om, at hvis Angela har en selvrisiko 

ved egen forsikring, betaler vi den, så hun ikke har tab.   

- Tilbagemelding på julekurv. Julie fortalte, at det var gået 

rigtig godt og at modtagerne havde været både glade og 

rørte.  

- Julegaven fra MR til medarbejderne havde også vakt glæde. 

- Den 5-årige kontrakt for vores hjælpegraver Niels udløber 

snart. Han vil gerne forlænge, og det vil vi også gerne. 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden 

(June) 

 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsten 

(Christina + Eva) 

- Corona-håndtering: Enighed om, at det var noget værre rod, 

at der blev udsendt nye retningslinjer for julegudstjenester 

sent lillejuleaften. Men flot håndteret af June og personalet, 

så tingene alligevel kunne lade sig gøre.  

 

Vi talte også om, hvordan vi håndterer smitte i egne rækker. 

Vi spritter af, holder afstand og bruger værnemidler. Og 

selvfølgelig følger vi sundhedsstyrelsens retningslinjer og 

informerer dem, som vi har været i kontakt med, hvis vi er 

smittede.  

Men smitte kan også ske via ting og overflader, og 

personalet færdes i de samme rum og er i løbende kontakt 

med hinanden og menigheden. Derfor er det en god ide, at 

gå skridtet videre end retningslinjerne og informere hele 

personalet ved smittetilfælde, så alle trygt kan tage sine 

forholdsregler.  

- Næste kirke & Kro gør vi mere ud af at vi holder dørene 

åbne: 14 i Nødebo og 10 i Gadevang. Man kan reservere 

plads via Christina eller Eva.  

- Og så er der ellers masser af nye aktiviteter 

- Åben kirke hver torsdag kl 16-18 i Gadevang og hver fredag 

kl. 10-12 i Nødebo frem til marts.  

- Tirsdagstræf online. Julie har sendt en mail ud og foreslået 

podcasts m.m., så man kan holde tirsdagstræf online.  

- Eva har også startet et projekt ’strik en dåbsklud’, hvor folk 

kan strikke dåbsklude til dåbsbørnene.  

- Digital Salmer og Spaghetti med tilmelding og 

aktivitetsposer til børnene.  

- Vi læser en bog sammen – i digital studiekreds.  

- Fastelavn på en anden måde – uden tøndeslagning men med 

afhentning af fastelavnsboller og aktivitetsposer.   

 

 

  



 

 

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Hanne) 

- Hanne vil som ny formand for aktivitetsudvalget gerne 

står for. Det har normalt været 2-3 fra 

menighedsrådet og 2-3 fra personalet, som står for 

planlægningen af studiekredse, tirsdagstræf, og andre 

aktiviteter.  

 

Hvordan vil vi gøre det fremover? Og hvad skal der 

være af nye aktiviteter? Vi blev enige om, at tage det 

op på visionsmødet i marts.  

Pkt. 08: 

Personalenyt  

(Torben + 

personale) 

Torben fortalte om den kommende konsulentrunde 

om orgelprojektet.  

Pkt. 09: 

”Nyt fra sognene” 
- Ikke noget.  

Pkt. 10: 

Input fra MR-medlemmer 

- Lisbeth fortalte at hun har lavet aftale med en kollega 

fra nationalmuseet, der kommer til Nødebo Kirke den 

1/3, og giver gode råd om indeklima og ventilation 

(hvilket han er ekspert i). Axel og June deltager, men 

alle MR-medlemmer er velkomne, hvis de vil blive 

klogere på det.   

 

- Søren har foreslået indkøb af grønlandske og færøske 

flag (to af hver) til flagning på nationaldage i Nødebo 

og Gadevang. Priser til 10-12 m er 975 kr. (Grønland) 

og 1.675 kr. (Færøerne) hos https://www.dahls-

flag.dk 

 

Usikkert om flag er store nok, så prisen kan være 

højere. Også usikkerhed om flagregler, fx om man må 

flage med dem uden at Dannebrog også skal flages.  

 

Aftalt at Ole, som medlem af flaglauget undersøger 

regler, størrelser og priser nærmere til næste møde.  

Pkt. 11: 

Eventuelt 

 

Næste MR-møde: 

Ansvarlig: 

Referent:  

23. februar 2021 kl. 19.15 i konfirmandlængen 
 
Lisbeth Schmidt 

 

https://www.dahls-flag.dk/
https://www.dahls-flag.dk/

