
 
 

 

 

MR-møde nr. 129 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  
Referat: 19. april 2022 

 

Til stede: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Kirsten 

Aunstrup, Anne Lisbeth Schmidt, Ole Strand, Søren P. Østergaard, Torben Svendsen 

Ikke til stede: Xenia Buus Hermann    

Afbud fra: Bruno Bjerre 

Ansvarlig: Lisbeth 

Referent: Lisbeth 

 

Indledning med ”For alle de små blomster” + opløftende emne af den ansvarlige 

01. Dagsordenen blev godkendt 

02. Referat af menighedsrådsmøde den 15. marts 2022 blev godkendt 

03. Nyt fra formanden (June) 

a. Efter Nationalmuseets besigtigelse imødeses overslag for reparation of Nødebos 

dåbskande og lakering af dåbsfad. Under reparation foreslås dåbskande i Nødebo 

foreslås ombyttet med Gadevangs ekstra kande. Tiltrådt.  

b. Tilbagemelding fra Provstidag lørdag d. 26. marts i Hillerød: Sunyee, Kirsten og 

June havde stort udbytte af at deltage i oplæg om Provstiets hjælp og støtte til 

menighedsrådskontaktpersoner. Bygningskonsulentens workshop, som Axel og 

Lisbeth deltog i, var mindre vellykket.  

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Aktuelt kasseregnskab var ikke udsendt fra provstiet. Ole har ansøgt om 

tilladelse til at anvende overskydende midler fra 2021 til dækning af indkøb af 

højskolesangbøger. Der er indkøbt ny computer til Eva. I den forbindelse: vi bør 

have et særskilt IT-budget. Ole har ansøgt Provstiet om 5%-midler til produktion 

af go-cards. Der skal snarest ansøges om 5%-midler til afholdelse af 

højskoledage. 

b. Oversigt - budget og bogførte bilag. Provstiet udmelder budgetrammen senest 

15. april. Budget forventes steget fra ca. 2.930.000 til 2.974.000. Budgetforslag 

skal være færdigt senest 15. juni. Der var enighed om at afholde særskilt 

budgetmøde tirsdag d. 24. maj kl. 17.30. Eva sørger for bespisning. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 



 
 

 

Kirsten fortalte, at Sunyee har orlov fra 4. maj til 7. juni 2022. Dorthe Larsen 

fungerer som vikar i perioden. Dorthe kan måske også varetage vikararbejde i 

uge 26, hvor der pt mangler medarbejdere til kirketjener. 

Børns deltagelse i højmesse i Nødebo blev drøftet.  

06. Nyt fra præsten (Eva) 

Deltagelse i årsmødet på Nyborg Strand – hvem er interesseret? 10. maj er frist 

for tilmelding. June udsender invitation. 

Søren repræsenterer kirken i Nødebo Kros workshop Nødebo og fremtiden 24. 

april kl. 13.  

Forslag om at deltage i høstfest med Kroen. 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) 

Intet; næste møde afholdes i juni. 

08. Personalenyt (Torben + personale) 

Sunyee har deltaget i godt kursus 

Orgelsagen ligger det tungt med. Det ser ud til at være svært at få Stiftet til at gå 

imod konsulentens udtalelse. Axel tager kontakt til Stiftets konsulent for at 

anmode om ny besigtigelse.  

Lisbeth havde haft kontakt til Nationalmuseets kirkekonsulent Karin Vestergaard, 

der anbefaler os allerede nu at anmode om en samlet besigtigelse af kirkerummet 

med alle de ønsker, vi har til forskønnelse - herunder også orglet. Desuden 

altertavle, knæfald, alter, kalkmalerier, måske øvrigt inventar og generel 

soignering. Der er dog lang ventetid, så jo før jo bedre. Det tilrådes ikke at 

kontakte restaureringsarkitekt før mødet med kirkekonsulenterne. June laver 

anmodning. 

09. ”Nyt fra sognene”  

Intet. 

10. Input fra MR-medlemmer 

a. Punkter fra syn til udførelse: anneks til katafalk i Gadevang afventer indmelding 

i DAP ved Axel, June og Bruno. 

 

b. Lisbeth efterlyste bedømmelse af ”Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke 

og Gadevang Kirke over planlagte opgaver”. Fungerer oversigten, så vi har 



 
 

 

bedre styr på de bygningsmæssige opgaver, der er udført eller skal udføres? 

Tages op på det kommende MHR-møde, hvor Bruno forventes at deltage. 

c. Spørgsmål til fremmødeoptællinger og arealberegninger i brev fra Hillerød 

Provsti tages op på kommende MHR-møde; Axel undersøger, om der findes 

opmålinger, der kan anvendes. 

11. Eventuelt 

Menigheden sætter stor pris på smukke alterbuketter og stoledekorationer. 

12. Evt. lukket pkt. 

 

Møde sluttede: 21.15 

Næste MR-mødedato: 17. maj 2022 kl. 19.15 i konfirmandlængen 

Ansvarlig: Husk at finde en mødeansvarlig for mødet i maj 

 


