
 

 

 

MR-møde nr. 136 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  

Referat: 14. december 2022  

 

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

Schmidt og Ole Strand   

Afbud fra: Eva Holmegaard Larsen, Søren P. Østergaard    

Ansvarlig: Axel Poulsen 

Referent: Lisbeth  

01. Dagsorden blev godkendt 

02. Referat fra den 22. november 2022 blev godkendt. Rettelse: højskolesangbøger blev indkøbt i 

maj måned.  

Efter referatets godkendelse oplyses følgende: June fortsætter som medlem i bestyrelsen i 

den fælles kirkegårdsdrift. 

  

03. Nyt fra Formanden (June) 

a. Følgende datoer for menighedsrådsmøder i første halvdel af 2023 blev aftalt (om muligt 

d. 3. tirsdag i hver måned): 17.1.2023, 21.2.2023, 21.3.2023, 18.4.2023, 16.5.2023, 

6.6.2023 (budget), 20.6.2023.  

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

bedes fremstille oversigter over de seneste år. Dette punkt blev udsat til februar-mødet; 

Kirsten undersøger data. 

 

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. 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. 

Svar fra Hillerød provsti: 

Til orientering kan det oplyses, at jeres byggesag 'Hillerød Provsti - Byggesag - Nødebo 

Kirke - Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd - Kirkebygning med sagsnr. 2022 - 

36367', vil blive behandlet på provstiudvalgsmødet den 24-01-2023. 

June meddeler Nationalmuseet, at opgaven må udsættes til provstiets godkendelse i 

2023. Der anmodes om fornyet overslag med aktuelle priser. 

b. Ole udleverede regnskabsbilag pr. 30.11.2022 samt kvartalsrapport. Ole gennemgik 

regnskabet og konstatererede, at varmeudgifterne ser ud til at gå 100.000 kr. over 

budget. Vi har dog været gode til at spare, så vi forhåbentlig kommer igennem 2022 

uden underskud. Det kommer dog an på udgifterne i december. Hvis vi alligevel ender 

med et underskud, kan vi anmode provstiet i januar om at bruge vores frie midler til 

dækning af underskud. 

c. Godkendelse af årsregnskab skal fremgå af referat.  

d. Budget for 2023 blev gennemgået og godkendt ved Menighedsrådsmødet den 20/9, men 

Ole fik dengang ved en fejl ikke sikret, at det blev skrevet ind i referatet. Vi har derfor 

behandlet det igen på dette møde og godkendt det med godkendelsesstrengen 

”Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 24176312, Budget 2023, 

Endelig budget afleveret d. 20-09-2022 13.51” 

 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 



 

 

a. APV er udført i år (skal ske hvert 3. år). 

Sliske til katafalk skal snarest indkøbes til Gadevang Kirke. Bruno påmindes om 

løsningsforslag (Dyssegård Kirke).  

b. Hvert år skal der foregå en arbejdsmiljødrøftelse; udført d. 14.12. på medarbejdermøde. 

Personalet er tilfreds. 

c. Restferie er aftalt. 

 

06. Nyt fra præst (Eva) - Intet 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) - Intet 

08. Personalenyt (Torben + personale) - Intet 

09. ”Nyt fra sognene” - Intet 

10. Input fra MR-medlemmer 

a. Demonstration af DAP’en udsat til januar-mødet 

b. Anlægsoversigt (i excel) bibeholdes. Udførte opgaver slettes ikke, men flyttes til ark med 

færdige opgaver. Lisbeth opdaterer anlægsoversigt til senere møde. 

c. Axel tager kontakt til Helsingør Stift om nyt besøg; mødet i november 2022 blev 

desværre overset. 

d. Vedtaget forslag om foreløbig dagsorden til næste møde i referat.  

 

11. Eventuelt 

 

12. Evt. lukket pkt. 

Møde sluttede: 21:00 

 

Næste MR-mødedato: 17. januar 2023 

Ansvarlig: June Maya lekfeldt 

 

Foreløbig dagsorden til MR-mødet d. 17. januar 2023 

01.    Godkendelse af dagsorden 

02.    Godkendelse af sidste menighedsrådsmøde 

03.    Nyt fra formanden (June) 

a. DAP-gennemgang 

04.    Nyt fra kassereren (Ole) 

05.    Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

06.    Nyt fra præst (Eva) 

a. Projekt vedr. fornyelse af gudstjenesten. 

b.    Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) 

c.    Personalenyt (Torben + personale) 

d.    ”Nyt fra sognene” 

10.   Input fra MR-medlemmer 

a. Sliske til Gadevang Kirke (Bruno) 

11.   Eventuelt 

12.   Evt. lukket punkt 

 


