
 

 

 

MR-møde nr. 137 

Konfirmandlængen kl. 19.15  

  

Referat: 17. januar 2023  

 

Deltagere: Axel Poulsen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Torben Svendsen, Xenia Buus 

Hermann, Anne Lisbeth Schmidt  

Afbud fra: Eva Holmegaard Larsen, Søren P. Østergaard, Hanne Vrangbæk, Ole Strand, Bruno Bjerre  

Ansvarlig: June  

Referent: Lisbeth  

01. Dagsorden blev godkendt 

02. Referat fra MR-mødet den 14. december 2022 blev godkendt.  

03. Nyt fra Formanden (June) 

a. DAP blev gennemgået på stor skærm. 

b. Fjernvarme i Nødebo. Der var fremsendt skrivelse fra Povl Petersen om ”Fjernevarme 

eventuelle placeringer i Nødebo”. Heri var en forespørgsel om anvendelse af kirkens 

hestefold til installation af fælles varmeluftspumpe. MR var enige om at udskyde punktet 

til et kommende møde, hvor Søren, der er formand for lokalrådet, kan deltage. Axel 

nævnte, at varmekonsulent i sin rapport foreslog samme opvarmningsform til 

Præstegården. 

c. Sliske til Gadevang Kirke. Pris for en brugbar kuffertrampe 205 cm er kr. 6.799 ekskl. 

moms https://spangkilde.dk/vare/katafalk-kistevogn/.  

Bruno bedes snarest træffe aftale med firmaet Spangkilde Teknik om evt. afprøvning af sliske.  

d. Vandforbruget i Gadevang er 100 m3 større end forventet i 2022, antagelig fordi toilet 

stadig er defekt.  

• Bruno bedes snarest kontakte VVS-firma for reparation. 

 

04. Nyt fra kassereren (Ole) 

a. Ole havde i sit sygefravær fremsendt mail om, at der antagelig er et overskud på ca. kr. 

12.000 i 2022.  

b. Husk at få de sidste ubetalte regninger og fakturaer sendt nu til Regnskabskontor. 

c. Mht. bankoplysninger skal alle MR-medlemmer aflevere personlige oplysninger til 

Amtsgården, snarest. 

 

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten) 

a. Allan Højer har 25 års jubilæum og skal have gratiale. 

b. APV er gennemført 5. januar 2023: der er god trivsel, men personalet ønsker bedre 

kommunikation mellem MR og de ansatte, og der ønskes større synlighed af MR i det 

daglige. Mødereferat er sendt til Arbejdstilsynet jf. påbud. 

c. MUS-samtaler er i gang og ferieønsker indhentes. 

d. Der er behov for ny kirketjenervikar og mulige kandidater efterspørges. 

e. Torben ønsker opnormering til 85% arbejdstid. Tiltrådt. 

f. Er der behov for andre ansattes opnormering? Tages op på kommende MR-møde. 

 

06. Nyt fra præst (Eva) - Intet 

https://spangkilde.dk/vare/katafalk-kistevogn/


 

 

07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben) 

a. Formanden vil indkalde til møde. 

08. Personalenyt (Torben + personale) –  

a. Stor tilfredshed med personalemiddag og julegaver. 

b. Handicapskilt ved Præstegårdens p-plads er stadig et problem. Kan det gøres mere 

brugervenligt at parkere? Tages op på kommende MR-møde. 

 

09. ”Nyt fra sognene” - Intet 

10. Input fra MR-medlemmer 

a. Status for gravminderegistrering på kirkegårdene ved Allan Højer ønskes til kommende 

møde på mundtlig foranledning af Nordsjællands Museum.  

b. Følgende ønsker til MRs arbejde i 2023 vedr. Nødebo Kirke blev fremsat af Lisbeth: 

• Digital opdatering af eksisterende varmesystem samt installering af affugter jf. 

forslag/overslag fra Kamp Kirkevarme i 2021. 

• Forbedring af kirkeudsmykning (altertavle etc.) 

• Generel rengøring af kirkerummet (er der mug?) 

De nævnte punkter tages op på møde ved Stiftets konsulentrunde d. 8. maj 2023, 

hvor Axel og Lisbeth deltager. Tages op på kommende MR-møde.  

c. Udskiftning af lysgivere i lampetter.  

• Torben og Gunvor undersøger muligheder og priser. 

 

d. Stolesæder i Gadevang er ved at være slidte.  

• Pris for udskiftning af gjorde skal indhentes. 

 

11. Eventuelt - Intet 

 

Møde sluttede: 21:00 

 

Næste MR-mødedato: 21. februar 2023 

Ansvarlig: Xenia 

 

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

01.    Godkendelse af dagsorden 

02.    Godkendelse af referat af sidste menighedsrådsmøde 

03.    Nyt fra formanden (June) 

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 

11.   Eventuelt 

12.   Evt. lukket punkt 

 


