MR-møde nr. 133
Konfirmandlængen kl. 19.15
Referat af MR-møde den 20. september 2022
Til stede: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt; Kirsten
Aunstrup, Ole Strand og Bruno Bjerre
Ikke til stede:
Afbud fra: Xenia Buus, Søren P. Østergaard, Torben Svendsen
Ansvarlig: Ole Strand
Referent: Ole Strand
01. Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
02. Godkendelse af referat fra den 23. august 2022
Referatet blev godkendt.
03. Nyt fra formanden (June)
a. Menighedsmøde i september (iflg. årshjul) – planlægning
Eva har hyret radiovært Christoffer Emil Bruun til at komme og holde oplæg om
Folkekirkens rolle i samfundet. Sunyee køber sandwiches til deltagerne. Formand
og kasserer holder korte oplæg om henholdsvis årets gang i MR og økonomien.
b. Tilbagemelding fra budgetsamråd (Hillerød provsti)
June fortalte, at det på budgetsamrådet var blevet vedtaget at
- udvide skoletjenesten til de gymnasiale uddannelser.
- etablere en campuspræsteordning.
Provstiet har desuden besluttet at sende en energikonsulent ud til en række
sogne, for at se på muligheder for at spare på energien i lyset af de stigende
energipriser, som sætter økonomien under pres i mange sogne. NødeboGadevang er en af de første sogne, som de vil besøge. Det blev aftalt på mødet,
at Axel tager kontakt med konsulenten og aftaler et møde.
c. Lys på Nødebo Kirke - fra Bruno (bilag)
Aftalt at vi indtil videre udskyder at få repareret/udskiftet de lamper, der ellers
normalt lyser kirken op. Vi har pt ikke penge på budgettet til at bruge de 25.000
kr., da vi har fået mange ekstra udgifter på grund af stigende energipriser,
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d. Opfølgning på forslag fra Bodil Davidsen (bilag)
Bodil har foreslået, at MR er med til at stå for en sønderjyllandstur for 40
deltagere med 5 dages ophold til Løgum Kloster – betalt af deltagerne selv, men
med Kirke- og Kulturmedarbejderens deltagelse som turleder.
MR har efter grundig overvejelse besluttet, at takke nej til forslaget, da vi ikke
kan undvære kirke- og kulturmedarbejderen i fem dage + afspadsering herfor –
og da det ikke er en kerneopgave for MR at arrangere sådanne ture.
e. Vedr. nedfalden gren fra præstegården på nabo halvtag (bilag)
Naboen mener, at MR skal betale for skaden. Vi tager kontakt til lederen af den
fælleskirkegårdsdrift og/eller provstiet for at undersøge, om vi har ansvaret for
en sådan skade. June kontakter Forsikringsoplysningen.
f. Pkt. via mail vedr. ekstraordinært repræsentantskabsmøde i skoletjenesten
(bilag tidligere fremsendt)
Da vi ikke fik punkterne vedr. 7 kr./pr. medlem ekstra til skoletjenesten og
punkt vedr. ansættelse af en Campuspræst med på sidste MR-møde,
genudsendte June referat fra ekstraordinært repræsentantskabsmøde i
skoletjenesten og bad om tilbagemelding (ja/nej) vedr. ovenstående. Det blev et
enstemmigt ja til begge punkter.
04. Nyt fra kassereren (Ole)
a. kvartalsrapport og budgetstatus
Vores el- varmeudgifter er meget højere end normalt pga. de stigende
energipriser. Hvis priserne fortsætter på dette niveau risikerer vi at bruge
150.000 kr. mere end budgetteret på el og varme i 2022.
Det er ikke muligt, at få flere penge fra provstiet – trods den ekstraordinære
situation – og vi er derfor nødt til at spare, hvor vi kan. Der var enighed om, at
vi så vidt muligt ikke skal aflyse aktiviteter, men fx udskyde vedligeholdelse
m.m., som ikke er strengt nødvendig.
b. tilbagemelding fra budgetsamråd (Hillerød provsti)
Provstiudvalget har reguleret sognenes budgetter med 1,5%, men har derudover valgt at
lægge et stramt budget for alle,
Der er derfor kun tildelt ekstra penge på driften til need-to-projekter, men ikke nice-to. I
Nødebo Gadevang havde vi søgt om i alt 98.500 kr., men kun fået bevilget de 36.000 kr. til
øgede lønudgifter.
Vores ansøgning om penge til de øgede varme- og el-udgifter i 2023, er blevet afvist og vi
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skal i stedet søge om penge fra en ny varmepulje. Pengene fra varmepuljen bliver fordelt på
et fælles møde i april 2023, men der er kun 1.000.000 kr. til deling, så de penge bliver der
kamp om.
På anlægssiden har Provstiet også været tilbageholdende med at bevilge penge: De har
afvist det meste, men godkendt at vi søger om 5% midler til nogle af de nødvendige ting: Kun to ting er kommet på anlægsbudgettet – men betinget af nogle ting:
- 210.000 kr. Renovering af varmestyring i Nødebo Kirke – på betingelse af, at
varmekonsulenten fra stiftet er enig, når han har været på besøg.
- 150.000 kr. til teleslynge og højttaler – på betingelse af at vi laver et egentligt projekt og et
aktuelt tilbud.
05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten)
a. Orientering fra Kirsten
En medarbejder har behov for Skærmbriller. Godkendt af MR.
Købekort til Sunyee på 3.000 kr. Godkendt af MR. Ole sætter i gang med
Regnskabskontoret.
06. Nyt fra præsten (Eva)
Til Alle Helgen har Eva booket Synne Garf til at fortælle.
07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben)
intet
08. Personalenyt (Torben + personale)
Intet
09. ”Nyt fra sognene”
Intet
10. Input fra MR-medlemmer
Intet
11. Eventuelt

12. Intet.
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13. Evt. lukket pkt.
Intet

Møde sluttede: 21:50
Næste MR-mødedato: 25. oktober 2022 kl. i konfirmandlængen
Ansvarlig: Husk at finde en mødeansvarligt for mødet
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