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MR-møde nr. 130 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

 Referat: 17. maj 2022 

 

Til stede: Axel Poulsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Anne Lisbeth 

Schmidt, Ole Strand og Bruno Bjerre (punkt 03. a + b) 

Ikke til stede: Xenia Buus   

Afbud fra: Eva Holmegaard Larsen, Søren P. Østergaard og Torben Svendsen. 

Ansvarlig: Lisbeth 

Referent: Lisbeth 

 

Da Den Fælles Kirkegårdsdrift havde afholdt kirkegårdssyn på Nødebo Kirkegård (og 

Gadevang), startede vi kl. 19.00 på kirkegården med besigtigelse af den skrånende del syd 

for apsis. Her ønskes anlagt et lapidarium af udvalgte, evt. fredede gravsten jf. den 

udarbejdede oversigt, der skal godkendes af Nordsjællands Museum.  

01. Dagsordenen blev godkendt. 

02. Referat af menighedsrådsmøde den 19. april 2022 blev vedtaget, efter bemærkning 

fra Provsti om rettelse til antal arrangementer, ikke antal deltagere. 

03. Nyt fra formanden (June)  

a. Lapidarium på Nødebo: placering godkendt af MH. Gadevang kirkegård afventer 

oversigt over relevante gravsten, der udarbejdes af Allan.  

b. Kirkegårdssyn – tilbagemelding om den pæne tilstand blev taget til efterretning. 

c. Dåbskande og dåbsfade i Nødebo Kirke – tilbud fra Nationalmuseet blev 

godkendt. Lisbeth tager kontakt vedr. afhentning etc. 

d. Indkaldelse til ekstraordinært repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten, da 

nuværende leder Birgitte Grøn går på pension. Hanne (og Eva?) deltager i 

mødet. 

e. Budget input fra DFK. Vi skal forvente at søge midler til anlæg. 

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Ole fremlagde kasseregnskab over af 30.4.2022. Varmeudgifter ser voldsomme 

ud allerede. Øvrigt forbrug ikke alarmerende.  

b. Forberedelse til budget 2023 – møde den 24.5.2022. Vi bør nu søge om ekstra 

midler eller finde ubrugte midler på budgettet til dækning af forventet ekstra 

36.000 om året til varmeudgifter. 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 
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a. Kirsten orienterede om at Sunyee er tilbage efter orlov d. 6.6.2022, hvor Dorthe 

har været vikar. Vi vil gerne fortsat gøre brug af Dorthe som vikar.  

b. Ferie er aftalt. 

06. Nyt fra præsten (Eva). Intet. 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben). Intet. 

08. Personalenyt (Torben + personale). Intet. 

09. ”Nyt fra sognene”. Intet. 

10. Input fra MR-medlemmer 

a. Punkter fra syn til udførelse – ølandssten fjernes til venstre for våbenhus på 

Nødebo Kirkegård. Dele af urnegravsted, der ikke benyttes, erstattes med 

perlegrus/beplantning. Plan for præstegårdshave udarbejdes. Fuger skal 

reparereres. Se bilag for yderligere opgaver. 

b. Anneks til katafalk i Gadevang – June meddelte, at tegninger var bortkommet. 

Der er kommet bevilling, men nu er det svært at få håndværkere. Se bilag.  

c. Hvad har vi gang i? fra synsrapporten – MHR besluttede, at Axel indkalder 

Bruno, June og Lisbeth til særskilt udvalgsmøde, hvor alle igangværende eller 

uafsluttede sager gennemgås (se excel-ark). Det overvejes om 

kirkegårdopgaverne også skal indarbejdes i denne oversigt. 

d. Spørgsmål til optælling af arrangementer og arealberegninger i brev fra Hillerød 

Provsti tages op på kommende MHR-møde. 

11. Eventuelt 

a. Stor ros og tak til kirkens personale for forårets vellykkede arrangementer.  

12. Evt. lukket pkt. 

Møde sluttede: 21.30 

MR-budgetmøde: tirsdag d. 24.5.2022 kl. 17. Eva sørger for forplejning. 

Næste MR-mødedato: 21. juni 2022 kl. i konfirmandlængen  

Ansvarlig: Kirsten Aunstrup 

 


