
 
 

 

 

MR-møde nr. 119 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  
Referat: 18. maj 2021     

 

Deltagere:  Axel Poulsen, Eva Holmegaard, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, 

Lisbeth Smith, Ole Strand, Allan Høier (referent) og Bruno Bjerre 

Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov) Hanne Vrangbæk, Kirstine Ida Brink, Julie 

Berggren, Torben Svendsen 

  

Ansvarlig: June Maya Lekfeldt 

Referent: Allan Høier 

  

Salme: 522 - Nåden er din dagligdag 

Godaften: Velkommen til Kirstine – Kirstine stopper med udgangen af maj 

 

01. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

02. Godkendelse af referat fra den 27. april 2021: Godkendt 

03. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Kasserapport: Taget til efterretning 

b. Hvad kan vi bruge på ”gamle” ønsker f.eks. Katafalk ”garage”, katafalk 

m.m.: Alle ønsker skal samles ind. Ole har møde med Lizette inden 

næste rådsmøde. 

04. Nyt fra kontaktperson (Kirsten): Intet nyt. 

05. Nyt fra formanden (June) 

a. Lås på affaldscontainerne ved graverkontoret: June kontakter heste-

”lejere” om at containere ikke må benyttes. Bruno taler med kirketjener 

om aflåsning. 

i. Sortering af affald?: Kommer senere 



 
 

 

b. Belysning i Gadevang Kirke: Transformer virker ikke – ny skal på budget. 

Projektører udenfor Nødebo kirke bør skiftes – vil give stor besparelse på 

elregning – skal på budget. 

c. Udluftning i Nødebo Kirke – MR skal tage stilling til rapporten fra Poul 

Klenz-Larsen: Ny vindues-åbnings-anordning skal monteres, så tør luft 

kan komme ind når fugtighed er for høj – skal på budget. Bruno 

kontakter Kamp Kirkevarme. 

- bilag (Rapport fra Poul Klenz-Larsen) 

d. Webtilgængelighed: Lov om tilgængelighed af offentlige organers 

websteder og mobilapplikationer (nyt format på dokumenter og websider 

– skal kunne læses op) 

Erklæring skal være på plads i september: Allan har forhørt sig hos 

Folkekirkens IT og afventer svar. Allan skal herefter lave det fornødne og 

i hvert fald sørge for, at erklæring på hjemmesiden er på plads til 

september. 

e. Folkekirkens grønne omstilling: Kommer senere. 

f. Dåbsopfordring: 11. september 2021 (fra provstiet): Ideen er god – vi 

finder en anden dato. 

g. Menighedsmøde – hvornår?: Bør indgå i større arrangement – tages op 

på visionsdag. 

h. Ønske fra menighedsmedlem: Krog til taske (Nødebo kirke) + evt. holder 

til salmebog: Bruno undersøger det. Lisbeth spørger Nationalmuseet. 

06. Nyt fra præsterne (Eva og Kirstine):  

Kirstine har fået fast job, så der kommer ny vikar, Christian Gottlieb, fra 1.6.-

1.8. 

Aktiviteter starter igen – og særlige aktiviteter i juli (se Kirke & Kro) 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Hanne): Intet møde. 

08. Personalenyt (Torben + personale) 

a. Allan: Skal vi oprette en aktionsliste?: Rådet er med på ideen – Allan 

laver oplæg. 

09. ”Nyt fra sognene”: Intet at bemærke 

10. Input fra MR-medlemmer 



 
 

 

11. Eventuelt: Lisbeth orienterede om gravstens-udvælgelse – når hun modtager 

reglerne, videresender hun dem til Allan. 

De grønlandske og færøske flag er bestilt. 

Flaget i Nødebo rører næsten træ – stang bør evt. flyttes. 

12. Evt. lukket pkt. - intet 

Møde sluttede: 21.42 

Næste MR-mødedato: 10.6. 20.30 

Ansvarlig: 

 


