
 
 

 

 
MR-møde nr. 132  

Konfirmandlængen kl. 19.15  
 

Referat: 23. august 2022  
 

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

Lisbeth Schmidt, Ole Strand og Søren P. Østergaard  
Ikke til stede: Xenia Hermann  

Afbud fra: Kirsten Aunstrup, Torben  
Ansvarlig: Axel Poulsen  
Referent: Lisbeth  

 

Indledning med fra ”100 salmer” nr. 814 ”Denne morgens mulighed” + De gode gaver  
 
01. Dagsorden godkendt.1  

02. Referat fra den 21. juni 2022 godkendt.  

03. Nyt fra formanden (June)  
a. Menighedsmøde blev fastlagt til søndag d. 2. oktober kl. 12. Eva tjekker 
foredragsholder. Sunyee sørger for sandwich.  

  

 04. Nyt fra kassereren (Ole)  

a. Kvartalsrapport og budgetstatus blev gennemgået af Ole (henvisning til bilag)  

b. Men de stigende varmepriser betyder næsten helt sikkert, at vi skal bruge flere 

penge på el og varme, end der er budgetteret med. Det er der umiddelbart 2 
løsninger på:  

i. Finde besparelser andre steder i budgettet.  

ii. Søge Provstiet om ekstra penge til de ekstra el-og varmeudgifter pga. de 
ekstraordinære omstændigheder.  

MR var enige om løsning ii: at ansøge Provstiet om flere midler. 

  
Desuden var der enighed om at ansøge Stiftet om  
 

a. Midler til et nyt klaver til Gadevang Kirke.  

b. Midler til reparation af Nødebo Kirkes dåbsfad og –kande. Ole lægger 

ansøgning til dækning af udgifter på DAB’en til godkendelse af Stiftet. 
  

 
 

 
1 Anmodning om ekstra dagsordenspunkt om Sønderjyllandstur, fremsendt af Bodil Davidsen d. 19. 

august, udskydes til næste møde. June undersøger på menighedsrådsformandsmøde, om Hillerød 

Provsti vil have interesse for at deltage. Hvilke fonde kan evt. søges til dækning af deltagerudgifter?  

 

c. Midler til nyt varmestyrings- og affugtningssystem (overslag fra 2021)  



 
 

 

 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) a. Intet.  

 
06. Nyt fra præsten (Eva)  

a. Mange kirkegængere i juli. I det hele taget mange kirkelige handlinger i denne 

sommer. Fin aftenskirke. 
  

b. Mange lørdage med flere tjenester, der ligger tæt. Det er nødvendigt med to 
kirketjenere.  
 

c. Kan Eva få vikartimer dækket som følge af sit arbejde som medlem af 
bestyrelsen af landsforeningen af menighedsråd?  
 

d. God personalefest afholdt d. 20. august. 
  

e. Højskoledage d. 3.-4. september fuldt booket. 
  

f. Samle et hold af udfordrede konfirmander i Provstiet? 
  

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) a. Udskydes til næste møde.  
 
08. Personalenyt (Torben + personale) a. Udskydes til næste møde.  

 
09. ”Nyt fra sognene” a. Intet.  

 
10. Input fra MR-medlemmer a. Besigtigelse af ”præstetavle”. Lisbeth undersøger alder og 
bevaringsværdig.  
 

11. Eventuelt a. Intet.  

 
Møde sluttede: 21.04  
Næste MR-mødedato: 20. september 2022 kl. 19.15 i konfirmandlængen  

Ansvarlig: Ole Strand 


