
MR-møde nr. 125 

Konfirmandlængen kl. 19.15 

Referat: 16. december 2021 

Deltagere: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, 

Kirsten Aunstrup, Anne Lisbeth Schmidt, Søren P. Østergaard, Bruno Bjerre (fra kl. 20) 

(Kirkeværge), Torben Svendsen (personalerep.) 

Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov), Ole Strand 

Ansvarlig: Hanne 

Referent: Lisbeth 

Præsentation af ny kirke- og kulturmedarbejder: Sunyee (Sunyee var desværre blevet syg og 

kommer ført til MR mødet i januar 

1. Godkendelse af dagsorden: godkendt

2. Godkendelse af referat fra den 17. november 2021: godkendt

3. Nyt fra formanden (June)

a. Provstiets nye honorarsatser 2022 for menighedsråd blev godkendt.

b. Menighedsmøde d. 12. december 2021 med 22 deltagere forløb godt med 
formandsberetning, budget og spørgsmål. MR’s enstemmighed i forbindelse med 
afholdelse af Lars Løkkes arrangement ”Det politiske mødested blev bekræftet”.

c. Tilbagemelding fra ekstraordinært bestyrelsesmøde i DFK: Orientering om 
aktuelle Corona-tiltag.

d. Opgaver, der skal sættes i gang ifm. syn og 5%:

Enighed om at afkrydse i Oles tidligere fremsendte oversigt over ”Synsrapporter 
for præstebolig, Nødebo Kirke og Gadevang Kirke over planlagte opgaver”, når 
Bruno deltager.

Se vedlagte skema: Provstesyn 2021 samt opgaver 2022_16 december

2021.xlsx. Skemaet er kopieret fra Oles oversigt og opdateret med

aktuel status angivet i lyseblå kolonne. Grønt markerede opgaver markeret

”Input til 2022” stammer fra Oles mail af 6.7.2021.

4. Nyt fra kassereren (June i Oles fravær)

a. Kasserapport – (bilag fra Regnskabskontoret): Orientering om, at regnskab for 
2021 balancerer med budget. Indkøb af højskolesangbøger afventer 
slutregnskab.



 

 

b. Evt.: Forslag om, at Oles udmærkede enkle oversigt, fremlagt på 

menighedsmødet d. 12. december, bliver model for fremtidige MR-møder. Gerne 

blokopdelt, med kvartalsgennemgang af regnskabstal. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Julegaver uddelt til personalet fra MR på personalemødet den 7. december. 

b. Sunyee er nu introduceret. Hendes ønske om kursusstart for Kirke- og 

kulturmedarbejdere? til start april 2022 blev godkendt. 

c. Angela er færdig med kirketjenerkurset. 

d. Ny støvsuger købt på tilbud (Lomax 2.100 kr.). Den gamle kunne alligevel ikke 

repareres. 

e. Julefrokost udsat for personalet til 28. januar 2022 hos Eva. 

f. Vedtaget at give de frivillige en julehilsen (ca. 100 kr.) ved Sunyee. 

06. Nyt fra præsten (Eva) 

a. ”Det politiske mødested” med emnet “Ind under jul, åh hvor er det trist” 

blev afholdt den 15. december som webinar pga. corona-restriktioner. Der var 

væsentlige bidrag fra deltagerne (kan genhøres på website). 

 

b. Julegudstjenester: Efter mødet - de aktuelle Corona-restriktioner medfører, at 

arealkravet betyder 40 i Gadevang og 55 i Nødebo. Hurtig beslutning om at lave 

en improviseret udendørsgudstjeneste på Gadevang kirkegård kl. 15.30. d. 24. 

december. 

c. Orientering om aktuel og vedkommende diskussion om arbejdsmiljøet, bl.a. 

foranlediget af den tostrengede ledelse i Folkekirken. Personalet ved Nødebo og 

Gadevang Kirker er generelt tilfredse. 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben): Udvalget træder sammen i det nye år. 

08. Personalenyt (Torben + personale) 

a. Tilbagemelding fra Helsingør stift: Intet nyt om orgelsagen på trods af rykker. 

Tages op på næste møde. 

b. Internet er midlertidigt repareret i Nødebo. Vedtaget at indlægge fibernet i 

2022, efter indhentning af tilbud. 

c. Vedtaget: nyt vandhanesystem i køkken i konfirmandlængen igangsættes ved 

Bruno. 

09. ”Nyt fra sognene” 

a. ”Syng en julesalme” er besat i Gadevang Kirke, men ikke efterfølgende samvær i 

Jordnær, som er Corona-lukket. 

10. Input fra MR-medlemmer 



 

 

a. Axel – varme/udluftning i Nødebo kirke (status): Sagen fortsættes med 

indmelding til Helsingør Stift via DAB. Axel sammen med June og Bruno. 

b. Søren – lys på flagstangen i vinterhalvåret: MR mente ikke, at sagen pt er 

aktuel. Spørgsmål om grøn omstilling skal undersøges inden stillingtagen. June 

tager grøn omstilling op i det nye år. 

c. Søren - fremviserlaug til kirkerne med Bodil Davidsen som tovholder: Vedtaget 

af MR, flere deltagere eftersøges. 

d. Ole – pjece til Nødebo Kirke: Hanne Nøhrs pjece Tages op på næste møde.  

June undersøger. 

e. Lisbeth – reparation af alterkalk. Tilbud indhentes via Louis Wollesen, 

Nationalmuseet, til June. 

f. June – kirketjenere skal salte på p-pladserne om søndagen, hvis der er isglat. 

11. Eventuelt 

a. Gennemgang af DAP’en: Udskydes til næste møde. Mødet indledes hermed. 

12. Evt. lukket pkt.: intet til referat. 

 

Møde sluttede: 21.45. 

Næste MR-mødedato: 18. januar 2022 kl. 19.15 

Ansvarlig: Lisbeth 

 



provstesyn

præstegård

år for syn nr. sted projekt
Status                                     
16.  december 2021

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 udført ikke oplyst 2021 ja  

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

2017 6 Præstegård Der etableres adgang til præstegårdens loft samt gangbro på loft Ikke udført ikke oplyst 2021 ja

2017 9 Præstegård gulvet i nordveststuen skal slibes og lakeres Tilbud er indhentet ikke oplyst 2021 ja
Tilbud kr. 8.000 + 
moms Igangsættes snarest

2021 1 Præstegård Dør i konfirmandstuen med nord males udvendigt Igangsat ikke oplyst afventer planlægning
2021 2 Præstegård nordvesthjørne af præstegård repareres Ikke udført ikke oplyst afventer planlægning
2021 3 Præstegård Tagrende mod øst skiftes og rem skiftes partielt Ikke udført ikke oplyst afventer planlægning
2021 4 Præstegård gulv i spisestue udskiftes Ikke udført ikke oplyst afventer planlægning
2021 5 Præstegård Skab i børneværelse mod øst nedtages reetableres ? ikke oplyst afventer planlægning

NY 2021 Præstegård Nyt fibernet Ikke udført  Torben/Bruno
NY 2021 Præstegård Ny vandhane i konfirmandslænges køkken Ikke udført  Bruno  

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 udført ikke oplyst afventer planlægning
2021 2 Nødebo kirke pille ved kirkelåge mod nord kalkes Ikke udført ikke oplyst afventer planlægning
2021 3 Nødebo kirke gammelt kapel - rygning eftergåes Ikke udført ikke oplyst afventer planlægning  
2021 4 Nødebo kirke kilden renses årligt Udført ikke oplyst nej Gartner ordner
2021 5 Nødebo kirke enebærbuske på kirkedige mod øst fjernes Udført 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 Udført 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

Input til 2022 Nødebo kirke
Reol til ”100 salmer” i Nødebo (a la den løsning, der er lavet i 
Gadevang) 2022  

NY 2021 Nødebo kirke Nyt varmestyringssystem 2022 Axel og Bruno

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 Tilbud indhentes ikke oplyst 2021 ja Lisbeth december 2021
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 Udført 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 Udført 2021 2021 ja
2021 5 Gadevang kirke Graverhus, skotrender renses 2 gange årligt Udført ikke oplyst ?

2021 6 Gadevang kirke
lapidarium. Der ryddes op i antallet af sten og bevaringsværdige 
sten ssikres. ? ikke oplyst ?

Input til 2022 Gadevang kirke
Nye udhængsskabe til Gadevang (de er utætte) og så det i Nødebo 
(som tidligere har været vendt) 2022  Ole / Bruno

Input til 2022 Gadevang kirke
Orgelbænk til Gadevang (nuværende hydraulik i stykker)

2022  

Input til 2022 Gadevang kirke
Skilt i Gadevang (hvis rådet beslutter sig for det)

2022  

Input til 2022 Gadevang kirke

Indretning af Gadevang kapel-kontor: Større køkkenplade, hylder, 
mindre køleskab, mikroovn, lamper, bord, stole + evt indretnings-
bistand 2022  

Input til 2022 Gadevang kirke
Grundig rengøring/skrubning af gulv i Gadevang

2022  
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