
 
 

 

MR-møde nr. 127 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  
Referat af MR-møde den 23. februar 2022 

 

Deltagere: Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Anne Lisbeth Schmidt, Ole Strand, 

Søren P. Østergaard, Bruno Bjerre   

Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov), Kirsten Aunstrup, Hanne Vrangbæk, Axel Poulsen, 

Torben Svendsen, Sunyee Shin. 

Ansvarlig: Søren P. Østergaard 

Referent: Lisbeth 

 

01. Dagsordenen blev godkendt. 

02. Referat fra den 18. januar 2022 blev godkendt. 

03. Nyt fra formanden (June) 

a. June, Kirsten og Sunyee deltager d. 26.3.2022 i Hillerød Provsti konference i 

Pharmacon. Øvrige MHR-medlemmer opfordres til at kigge programmet igennem 

og tilmelde sig udvalgte emner senest 12.3.2022 til June. 

 

b. Nationalmuseets tilbud på opretning af kalk i Gadevang kirke er godkendt. 

 

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

Se den opdaterede ”Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke og Gadevang 

Kirke over planlagte opgaver”, hvor nye tiltag er markeret med rød skrift. 

i. Ansøgning til stift om anneks: tegningsmateriale fremstilles. 

ii. Et års lovpligtigt eftersyn af tagreparation på Nødebo Kirke: d. 9.3.2022 

kl. 10 ved Bruno, Axel og Lisbeth, sammen med ansvarshavende arkitekt 

Mogens Nielsen. 

iii. Revner ved fundament på Nødebo Præstegård: besigtiges af ingeniør 

onsdag d. 2.3.2022 med Bruno. 

 

d. Skader på dåbskande og –fad fra Nødebo Kirke: besigtigelse og tilbud fra 

Nationalmuseet aftales. Lisbeth tager kontakt til konservator og aftaler 

besigtigelse i Nødebo og samtidig afhentning af Gadevangs kalk.  

 

e. Pjece udskydes igen, tages op på næste møde. June undersøger. 

 

f. Brev fra Hillerød Provsti: provsten bedes uddybe, hvad de nye opgørelser af 

deltagere skal bruges til; der udføres i forvejen optællinger ved arrangementer. 

Axel bedes undersøge opmåling af kirker, sognegård og kirkegårde - mon ikke 

dette findes ikke digitalt? 

04. Nyt fra kassereren (Ole) 



 
 

a. Ole gennemgik en ny budgetoversigt, som kun viser de poster, hvor vi selv kan 

vælge og prioritere, nemlig vedligeholdelse og de forskellige aktiviteter. Men 

ikke de faste udgifter. Oversigten er vedlagt som bilag MR var glad for den 

overskuelige opdeling, som fremtidigt præsenteres på denne måde, inklusiv det 

aktuelle forbrug.  

b. Det foreløbige årsregnskab viser, at der er et overskud på kr. 15.517,28, som 

overføres til MHR’s frie midler til bl.a. indkøb af højskolesangbøger. Ole 

gennemgår det foreløbige regnskab grundigt med regnskabskontoret, som så 

sender os det endelige regnskab til godkendelse af os på vores næste MR-møde 

den 15/3.  

c. Regnskabskontoret har fået et nyt let digitalt system til indsendelse af bilag, 

som vi skal bruge fremover. Der bliver en undervisnings dag for dem, der har 

behov for at bruge systemet. Tages op på næste møde.  

d. Eva og Ole skal lave indstilling om Go-Cards til ansøgning af frie midler. Tages 

op på næste møde. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Angela ønsker en g-mail-adresse til sit arbejde. Vedtaget. 

Eksisterende ekstra telefoner uddeles til kirketjenerne. 

b. Den sliske, der bliver brugt til bisættelser i Gadevang kirke, er meget svær at 

håndtere. Bruno undersøger andre muligheder end Stepless-rampen, der er for 

spinkel. 

c. Gunver har ferie i uge 9. 

d. Sommerferie: Det er inden udgangen af februar, at ferien skal meldes ud. 

e. Der skal indhentes børneattester på alle, der forestår børnearrangementer (også 

frivillige, der laver mad). 

06. Nyt fra præsten (Eva) 

a. Den første ” Familiekirke i Gadevang Kirke” d. 6.2.2022 var en stor succes, 20-

30 børn og forældre deltog; det store fremmøde skabte lidt logistiske problemer. 

Sunyee deltager fremover som medhjælp. Det vedtoges, at der afholdes 

Jordnær-kaffe efter hver familiekirke indtil 1.7.2022. 

b. Kirke Care efterlyser nogle, der vil fungere som natteravne i Hillerød. Ordningen 

evalueres i maj 2022. Eva skriver i Kirke & Kro og på Facebook. 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) 

a. Aktivitetsudvalget træder sammen til møde den 3. marts kl. 17 

08. Personalenyt (Torben + personale) 

a. Tilbagemelding fra Helsingør stift. Punktet udskydes til næste møde. 

09. ”Nyt fra sognene” 

a. ”Stafet for livet” ved Birgit Madsen, der beder om nøgle til konfirmandstuen, 

hvor der holdes møde. Godkendt. Allan Højer bedes skaffe flere ekstranøgler. 



 
 

10. Input fra MR-medlemmer 

a. Fra sidste møde: Fremviserlaug til kirkerne skal startes op. Eva er kontaktperson 

til ansvarlig Bodil Davidsen 

11. Eventuelt 

a. Bruno redegjorde for fremdriften vedr. syv aktuelle vedligeholdelsesopgaver.  

Se den opdaterede ”Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke og Gadevang 

Kirke over planlagte opgaver”, hvor opgaver og fremdrift er markeret med rød 

skrift. 

b. Ja til et INCO-kort og individuelle COOP-kort. 

c. June kontakter vinduespudser 

d. Graverkontoret tager møde om rengøring 

e. Efter Aktivitetsudvalgets møde skal fremlægges musikbudget (evt. behov for 

udvidelse af budgetramme); tages op på næste MHR-møde. 

Møde sluttede: 21.15 

Næste MR-mødedato: 15. marts 2022 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Ansvarlig: Ole Strand 

 

 



Nødebo-Gadevang Menighedsråd 
 
Regnskab 2021 (foreløbigt) 
 

Indtægter     2.978.530,00 kroner 

Udgifter   - 2.963.012,72 kroner 

Resultat (overskud)        15.517,28 kroner       overføres til MR’s frie midler 

 

Budget 2022 
 

Indtægter       2.929.639,00 kroner 

Udgifter   - 2.929.0639,00 kroner 

Resultat (overskud)                   0,00 kroner        

 

Frie midler 2022 
Frie midler er overskud fra tidligere regnskabsår. Vi kan søge provstiudvalget om brug af dem til andre ting, 
projekter og aktiviteter, der ikke er en del af budgettet.  

 

Frie midler 2021        15.517,28 kroner 

Frie midler 2020         60.556,77 kroner 

Frie midler i 2022         76.065,89 kroner 

 

 

 

 

 

  



Hvad er der afsat penge til i budget 2022? 
(Alt det, som ikke allerede er løn og faste udgifter)  
  

Gudstjeneste  
  
3100 Gudstjeneste og kirkelige handlinger   

228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 6.500 
228025 Hilsner dåb, bryllup, konfirmation (børnebibler, testamenter m.v.) 5.000 
228035 Indkøb til fortæring 13.000 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 13.000 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 18.000 
228080 Oblater, altervin og lign. 4.500 
I alt 60.000 

  

Musik  
  
3110 Musik ved gudstjenester   
186840 Honorarer (B-indkomst) 50.000 

228035 Indkøb til fortæring 2.500 
I alt 52.500 

  
3600 Kirkekoncerter   
186840 Honorarer (B-indkomst) 40.000 

228035 Indkøb til fortæring 1.200 
I alt  41.200 

  
3500 Kirkekor/kantori   

228015 Noder, sangbøger, børnebibler, testamenter m.m. 5.000 
228035 Indkøb til fortæring 5.000 
I alt 10.000 

  
  



Konfirmander - minikonfirmander - 
ungdomsarbejde 

  
3220 Konfirmandundervisning   

227080 Diverse tjenesteydelser 1.300 
228020 Undervisningsmaterialer 12.000 
228035 Indkøb til fortæring 6.000 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 100 
I alt 19.400 

  
3230 Minikonfirmander   

221025 Befordringsgodtgørelse 1.500 
228020 Undervisningsmaterialer 2.500 
228035 Indkøb til fortæring 2.000 
I alt 6.000 

  
3240 Konfirmandtransport   

227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 10.000 
I alt 10.000 

  
3350 Ungdomsarbejde   
186840 Honorarer (B-indkomst) 10.000 

228035 Indkøb til fortæring 3.000 
I alt 13.000 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Andre aktiviteter 
  
3120 Fastelavn/Halloween   

228035 Indkøb til fortæring 2.000 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 4.000 
I alt 6.000 

  
3130 Påskemiddag   

118050 Salg ved arrangementer -1.500 
228035 Indkøb til fortæring 5.000 
I alt 3.500 

  
3140 Allehelgen   

228035 Indkøb til fortæring 600 
186840 Honorarer (B-indkomst) 6.300 
I alt 6.900 

  
3150 Spaghettigudstjenester   

228035 Indkøb til fortæring 15.000 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 600 
I alt 15.600 

  
3160 Bryllupsseminar   

228035 Indkøb til fortæring 750 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 100 
I alt  850 

  
3210 Højskole  

118050 Salg ved arrangementer 
-

35.400 
186840 Honorarer (B-indkomst) 35.000 
221010 Befordring efter regning 3.000 
228020 Undervisningsmaterialer 500 
228035 Indkøb til fortæring 16.000 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 1.200 
331010 Aktivitetspulje, højskoledage -9.000 
I alt  11.300 

  
3310 Tirsdagstræf  
186840 Honorarer (B-indkomst) 6.000 

222020 Repræsentation ekstern  500 
228035 Indkøb til fortæring 3.400 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 300 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 500 
I alt 10.700 

 
   

3320 Sommerudflugt  



118050 Salg ved arrangementer -7.000 
227005 Kirkebil, taxa, buskørsel m.m. 9.000 
227080 Diverse tjenesteydelser 2.500 
228035 Indkøb til fortæring 7.500 
I alt 12.000 

  
3330 Julefest   

118050 Salg ved arrangementer -4.600 
227035 Rengøring efter regning 300 
228035 Indkøb til fortæring 4.000 
228050 Udsmykning (lys, gran mv.) 1.300 
I alt 1.000 

  
3360 Samtalesalon   

228035 Indkøb til fortæring 2.000 
I alt 2.000 

  
3370 Morgenmad og morgensang  

228035 Indkøb til fortæring 5.000 
I alt 5.000 

  
3380 Himmel- og jordnær kirkekaffe  

228035 Indkøb til fortæring 4.800 
I alt 4.800 

  
3700 Foredrags- og mødevirksomhed   
186840 Honorarer (B-indkomst) 13.000 

228035 Indkøb til fortæring 1.000 
I alt  14.000 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 
Bygninger  



  
2100 Kirkebygning  

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning 15.000 
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning 5.100 
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 15.000 
I alt 35.100 

  
2200 Inventar, kirke (herunder orgel og klokker)   

223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 20.000 
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 5.000 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 1.500 
i alt  26.500 

  
2300 Sognegård   

116050 Udleje kirke, sognegård, menighedslokaler -1.000 
223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning 5.000 
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning 10.000 
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer 2.000 
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 5.000 
223130 Anskaffelser - inventar og tekniske installationer 8.000 
225010 Vand, renovation, grundejerforening m.m. 20.000 
228055 Diverse forbrugsvarer m.v. 4.500 
I alt 53.500 

  
5100 Præstebolig, Nødebovej 24   

223010 Udvendig vedligeholdelse af bygning 27.000 
223020 Indvendig vedligeholdelse af bygning 15.000 
223030 Vedligeholdelse af udenomsarealer 0 
223040 Vedligeholdelse af inventar og tekniske installationer 2.500 
I Alt 44.500 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Menighedsråd og Personale   



  
6100 Menighedsrådet/provstiudvalget  

222020 Repræsentation ekstern  5.000 
227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder 

og distriksforeningsmøder 4.000 
228035 Indkøb til fortæring 4.000 
I alt  13.000 

  
6200 Personale   

222010 Repræsentation intern 6.000 
228035 Indkøb til fortæring 3.500 
228065 Arbejdstøj og udstyr 1.990 
I alt  14.490 

  
6700 Efteruddannelse   

227070 Efteruddannelse, kurser, deltagelse i Landsforeningernes årsmøder 
og distriksforeningsmøder 30.000 

I alt  30.000 
  

 



provstesyn

præstegård

år for syn nr. sted projekt Status 25. februar 2022
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 næst+I4:I43e 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 Udføres marts 2022 Tilbud kr. 8.000 + momsIgangsættes snarest
2021 1 præstegård Dør i konfirmandstuen med nord males udvendigt Igangsat ikke oplyst afventer planlægning

2022 2 præstegård nordvesthjørne af præstegård repareres

Revner i fundament 
besigtiges af ingeniør 
2.3.3022 ikke oplyst afventer planlægning Bruno og ingeniør

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 udført ikke oplyst afventer planlægning
2022 nødebo præstegårdVandhane udskiftet i køkken i konfirmandlænge Bruno har sørget herfor
2022 nødebo præstegårdFuget omkring vinduer Bruno har sørget herfor
2022 nødebo præstegårdGrafitti skal fjernes straks Bruno kontakter reparatør

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

2022 7 nødebo kirke Gasfyr i graverkontor Udført ikke oplyst ASAP 2021 ja Fyret kører godt i følge Bruno
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

2022 nødebo kirke Et års syn af tagreparation; hul i tag påtales.
Besigtigelse med ansvarlig 
arkitekt 9.3.2022 kl. 10

2022 nødebo kirke Julebelysning Bruno har indhentet tilbud

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
2022 2 gadevang kirke Alterkalk rettes op eller udskiftes Tilbud godkendt ikke oplyst 2022 ja Lisbeth marts 2022 4.910 + rapport
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-bistand2022
Input til 2022 gadevang kirke Grundig rengøring/skrubning af gulv i Gadevang 2022

2022 gadevang kirke Udskiftning af pærer Udført Bruno har sørget herfor

2022 gadevang kirke Ekstra rum til anneks (katafalk) Tegningsmateriale udføres afventer planlægning Bruno undersøger


	Mr-møde 127_referat
	Nødebo-gadevang regnskab 2021 - budget 2022
	Kopi af Opgaveoversigt 2022_28 februar 2022

