
 

 

 

MR-møde nr. 121 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  

Dagsorden: 17. august 2021  

 

Deltagere: June Lekfeldt, Lisbeth Schmidt, Hanne Vrangbæk, Axel Poulsen, Ole Strand, Kirsten 

Aunstrup.   

Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov), Eva Holmegaard Larsen, Torben Svendsen, Bruno 

Bjerre 

Ansvarlig: Ole  

Referent: Lisbeth  

  

Salme: Ingen 

Indlæg: – afventer næste MR-møde 

01. Godkendelse af dagsorden: Godkendt 

02. Godkendelse af referat fra den 10. juni 2021: Godkendt 

03. Nyt fra formanden (June) 

a. Mail vedr. ” Husly søges af Mursejleren”: Tages op på næste møde 

b. Mail vedr. ” Hybenroser i skel”: Sendes videre til den fælles kirkegårdsdrift 

c. Gasfyr i Graverkontor i Nødebo virker ikke mere: Nødvendig installation 

igangsat; der skal søges kr. 50.000 af 5%-midlerne. 

d. Dæmper til lys i konfirmandstuen skal repareres. Igangsættes. 

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Kasserapportgennemgang: Driftsudgifterne pr. 31/7 følger nogenlunde budgettet 

– dog med flere udgifter på nogle poster, men til gengæld færre på andre.  
 
Til gengæld er der underskud på 128.365 kroner på anlægsbudgettet, hvilket 

skyldes at der har været en overskridelse på 160.541 kroner på anlægsprojektet 
for renovering og udskiftning af tag og spir på Nødebo Kirke.  

 
Aftalt at Ole ansøger Provsti-udvalget om 5%-midler til dækningen af 
underskuddet.   

 

b. Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke og Gadevang Kirke blev 

gennemgået. Der opstilles prioriteret liste over opgaver, der skal udføres nu og 

senere ved Ole. Der indhentes overslag på opgaver; vedr. bygningsreparation 

ved Axel og Bruno.  

c. Kamp Kirkevarme har d. 17.8.2021 besigtiget Nødebo Kirke for at efterse styring 

af varmesystem, regulering af relativ luftfugtighed og ventilation, sammen med 



 

 

Axel og Lisbeth. Radiatorer og ventilation fungerer og skal ikke skiftes, men et 

nyt simpelt styresystem til varme via computer og telefon og kondensaffugter 

med afløb i Våbenhusets tagrende anbefales. Der fremsendes rapport og 

overslag for arbejdets udførelse og anbefaling af el-installatør. Et årligt eftersyn 

af elinstallationer anbefales. 

d. Indtrængende vand gennem taget er observeret d. 17.8.2021 af Axel og 

Lisbeth; Bruno er adviseret jf. kommende et-års syn for udskiftning af tag. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Allan ønsker ikke at fortsætte prøveordningen som sekretær for MH. 

b. En hel del arbejdsopgaver i sommerens løb for MH i forbindelse med kirkelige 

handlinger, pga. sygdom og ferie. 

c. Henvendelse fra borger i Gadevang, der ønsker at deltage i forefaldende 

opgaver, relateret til kirkerne. MH positiv vedr. aflønning. Kirsten og Julie 

holder møde. 

06. For de unge, der nu er ophørt, er der fundet afløsere: Helena Berntsen og Soniya 

07. Nyt fra præsterne (Eva):  

a. Eva og June deltager i festgudstjenesten ifm. bispevielsen den 29.8.2021. 

08. Nyt fra aktivitetsudvalget (Hanne): 

a. Florin Harp Trio vil afholde gratis koncert i samarbejde med Torben d. 

16.9.2021. MR enige om at dække rejseudgifter til orkester med instrumenter. 

Koncerten skal annonceres. 

09. Personalenyt (Torben + personale): Intet 

10. ”Nyt fra sognene”: Intet 

11. Input fra MR-medlemmer:  

a. Kirsten genopstiller ikke til provsti-udvalget. Er blevet udvalgt til at sidde i 

kommission for samtaleforum til gavn for fælles samarbejdsudvalg 

12. Eventuelt: Intet 

Møde sluttede: 21.45 

Næste MR-mødedato: 21. september 2021 kl. 19:15 

Ansvarlig: Hanne 

 



provstesyn

præstegård

år for syn nr. sted projekt
provstens frist 
for at lave det

MR's ønske om at 
lave det, hvis der er 
penge

skal der undersøges pris 
og godkendes af MR inden 
igangsætning? ansvarlig for næste skridt Anslået pris

Sættes først i gang, når 
projekt og pris godkendt af 
MR og evt . Provsti-udvalg

2017 1 præstegård fodrem i østgalv erstatttes af betonbjælke ikke oplyst 2021 ja  

2017 2 præstegård
fodrem og tavl (bindingsværk) i øvrig del af konfirmandstuen 
eftergåes og reparereres ikke oplyst 2021 ja

2017 6 præstegård Der etableres adgang til præstegårdens loft samt gangbro på loft ikke oplyst 2021 ja
2017 9 præstegård gulvet i nordveststuen skal slibes og lakeres ikke oplyst 2021 ja
2021 1 præstegård Dør i konfirmandstuen med nord males udvendigt ikke oplyst afventer planlægning
2021 2 præstegård nordvesthjørne af præstegård repareres ikke oplyst afventer planlægning
2021 3 præstegård Tagrende mod øst skiftes og rem skiftes partielt ikke oplyst afventer planlægning
2021 4 præstegård gulv i spisestue udskiftes ikke oplyst afventer planlægning
2021 5 præstegård Skab i børneværelse mod øst nedtages reetableres ikke oplyst afventer planlægning

år for syn nr. sted projekt
provstens frist 
for at lave det

MR's ønske om at 
lave det, hvis der er 
penge

skal der undersøges pris 
og godkendes af MR inden 
igangsætning? ansvarlig for næste skridt Anslået pris

Sættes først i gang, når 
projekt og pris godkendt af 
MR og evt . Provsti-udvalg

2009 2 nødebo kirke udvendige vinduesnicher kalkes ikke oplyst 2021 Ja
2009 3 nødebo kirke ind- og indvendige revnre i murværk observeres ikke oplyst 2021 ja
2013 1 nødebo kirke fuger i nederste kirkemur repareres 2021 ja
2017 9 nødebo kirke elastiske fuger i bruseniche ilægges ikke oplyst 2021 ja
2021 1 nødebo kirke Kirkedør renses og males ikke oplyst afventer planlægning
2021 2 nødebo kirke pille ved kirkelåge mod nord kalkes ikke oplyst afventer planlægning
2021 3 nødebo kirke gammelt kapel - rygning eftergåes ikke oplyst afventer planlægning  
2021 4 nødebo kirke kilden renses årligt ikke oplyst nej Gartner ordner
2021 5 nødebo kirke enebærbuske på kirkedige mod øst fjernes ikke oplyst nej Gartner ordner

2021 6 nødebo kirke
Kirkegårdslåger mod syd repareres og revnet stabel/hængsel 
skiftes til rustfrit stål ikke oplyst 2021 ja, men er sat i gang bruno er i gang

2021 7 nødebo kirke Gasfyr i graverkontor ikke oplyst ASAP 2021 ja Bruno er i gang
2021 8 nødebo kirke Skimmelsvamp i graverhus under vask fjernes ikke oplyst 2021 nej Bruno er i gang
2021 9 nødebo kirke bænk på græs v. P-plads renoveres ikke oplyst ja

ikke oplyst

år for syn nr. sted projekt
provstens frist 
for at lave det

MR's ønske om at 
lave det

skal der undersøges pris 
og godkendes af MR inden 
igangsætning? ansvarlig for næste skridt Anslået pris

Sættes først i gang, når 
projekt og pris godkendt af 
MR og evt . Provsti-udvalg

2009 4 gadevang kirke Hvide blændinger bør kalkes/males ikke oplyst 2021 ja
2017 2 gadevang kirke Alterkalk rettes op eller udskiftes ikke oplyst 2021 ja
2017 4 gadevang kirke Undertag holdes under observation ikke oplyst 2021 ja kræver ikke tilbud
2021 1 gadevang kirke Kirken males indvendigt 2025 afventer planlægning
2021 2 gadevang kirke rengøring af klokkerum og kirkeloft 2021 2021 ja Bruno i gang med at få tilbud?
2021 3 gadevang kirke glamlemme males 2025 afventer planlægning
2021 4 gadevang kirke Sakristidør, der monteres vandnæse 2021 2021 ja
2021 5 gadevang kirke Graverhus, skotrender renses 2 gange årligt ikke oplyst ?
2021 6 gadevang kirke lapidarium. Der ryddes op i antallet af sten og bevaringsværdige sten ssikres. ikke oplyst ?
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