
 

 

 

MR-møde nr. 135 (årlig konstituering af MR) 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  

Referat: 22. november 2022  

 

Deltagere: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, Hanne Vrangbæk, June Maya Lekfeldt, Anne Lisbeth 

Schmidt, Ole Strand, Søren P. Østergaard     

Afbud fra: Kirsten Aunstrup 

Ansvarlig: Eva (kaffe) og Hanne (”kage”) 

Referent: Lisbeth  

01. Dagsordenen blev godkendt. 

02. Referat af menighedsrådsmøde den 25. oktober 2022 blev godkendt. 

03. Konstituering af MR: 

Valgt til enkeltmandsposter:  

forslag til – og valg af formand (skriftlig afstemning)  

 

Antal udleverede stemmesedler: 6 stk. 

Antal stemmer:  6 stk. 

Valgt til formand: June Maya Lekfeldt 

 

forslag til – og valg af næstformand (skriftlig afstemning) 

 

Antal udleverede stemmesedler: 6 stk. 

Antal stemmer: 6 stk. 

Valgt til næstformand: Anne Lisbeth Schmidt 

 

Valg af kasserer: Ole Strand 

Valg af kontaktperson: Kirsten Aunstrup 

Valg af referent (sekretær): Anne Lisbeth Schmidt 

Valg af kirkeværge: Bruno Bjerre 

Valg af bygningskyndig: Axel Poulsen 

 

Valg af repræsentant til skoletjenesten: Hanne Vrangbæk 

 

Honorar til Formand, kasserer, kontaktperson og kirkeværge – Vedtaget (følger provstiets 

honorar) 

 

Underskrifter vedr. MR: Ole og June fortsat 

 

04. Nyt fra Formanden (June) 

 

a. Tilbagemelding fra provstiets formandsmøde den 15.11. June fortalte om  

1) provstiets vejledning ”Det gode samarbejde”,  

2) kirkernes generelle økonomi ifm. energikrisen, 

3) at frie midler skal anvendes på underskud?  

4) der skal fokus på energi,  

5) at babysalmesang ingen sammenhæng har med dåbsprocent 

 

05. Nyt fra kassereren (Ole).  



 

 

a. Ole udleverede og gennemgik budget og kvartalsrapport. Ole anbefalede, at der ikke 

ansøges om frie midler før januar. Vi har i 2022-budgettet midler nok til at dække de 

øgede varmeudgifter ved omposteringer. 

b. I det nyligt fremsendte revisionsprotokollat er det anført, at det ikke er hensigtsmæssigt, 

at der kun er en, der sidder på kassen. For at mindske muligheden for svig, skal der skal 

helst være to, der har fuldmagt. Ole anbefalede, at vi, som er et lille sogn, fastholder 

den hidtidige praksis med en fuldmagtsindehaver. Ingen andre bemærkninger i 

revisionsprotokollat. MR underskrev revisionen. 

c. Ingen bemærkninger til udgifter til afholdelse af tirsdagstræfs Koreaaften. 

d. MR bevilgede kr. 15.000 til afholdelse af nytårskur for personale, frivillige og MR (inkl. 

ægtefæller), i alt ca. 50 personer. Efter mødet er 12. januar 2023 foreslået af Eva. 

 

06. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Kirsten havde fremsendt oplysning om, at Dorthe Larsen er vikar for Angela i januar. 

b. I slutningen af december afleverer Angela og Kirsten julehilsener i sognet. 

c. Sunyee bedes indhente tilbud på 70 nye puder til Syver stolene. 

d. Der afholdes MUS i januar. 

 

07. Nyt fra præst (Eva) 

a. Energikonsulenten har besigtiget Nødebo Kirke, konfirmandstue og præstebolig. 

b. Der er svaret på forespørgsel om udgift til bisættelse for ikke-medlem. 

c. Eva ønsker følgende punkter på dagsordenen til januars møde: Projekt vedr. fornyelse af 

gudstjenesten. Til februars møde: Orientering om Landsforeningen af Menighedsråd, 

hvor Eva er medlem af bestyrelsen. OBS: erindres som punkter til dagsorden. 

d. ”Syng min julesalme” søndag d. 11.12. i Gadevang 

e. To Go-Cards, bevilliget april 2022, iværksættes nu. I alt kr.2.885. Angela udfører grafik. 

f. Julehjælp som kollekt via MobilePay – husk at skrive ”kollekt” 

g. Sunyees kontokort er undervejs. Ole bedes udføre. 

h. En ny tavle med seneste præstenavne overvejes. Placering af gammel tavle tages op. 

i. Højskolesangbøger, bevilget i foråret 2022, er endnu ikke indkøbt.  

 

08. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) 

Intet nyt. 

09. Personalenyt (Torben + personale) 

a. Rampe i Gadevang. Allan og June taler sammen om et nyt forslag.  

Bruno besigtiger Dyssegård kirke vedr. rampe. 

 

10. ”Nyt fra sognene” 

a. Foredrag ved ? 

 

11. Input fra MR-medlemmer 

a. Energikonsulent: Gadevang kirke besigtiges 6.12. sammen med Axel. Samlet rapport 

herefter.  

b. Vedr. 112 – hjertestarter. MR var enige om at ansøge Trygfonden om hjertestartere i 

begge kirker. June undersøger. 

c. Personalenormering i forhold til antal tjenester tages op på kommende MR-møde. Allan 

bedes fremstille oversigter over de seneste år. OBS: erindres som punkt til dagsorden. 

d. Ole bedes rykke for svar i provsti om tilladelse til konservering af dåbsfad og –kande. 

Evt. afslag fra provsti meddeles til Nationalmuseet, da MR tidligere i år har accepteret 

overslag. OBS: erindres som punkt til dagsorden.  



 

 

e. Lisbeth havde fremsendt opdateret budgetoversigt over arbejdsopgaver. Udskudt til 

næste møde. OBS: erindres som punkt til dagsorden. 

 

12. Eventuelt 

Intet nyt. 

 

13. Evt. lukket pkt. 

Møde sluttede: 21:45 

Næste MR-mødedato: 14. december 

Ansvarlig: Axel Poulsen 

 

Bilag: 

Ad 03. Bekendtgørelse af lov om menighedsråd 

Ad 11. a. Hjertestarter 

 

 

 


