
 

  
 

 
 

 

 
 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 67  

 

 torsdag den 11. august 2016 kl. 19.00 i sognegården 
 

Til stede: June, Poul, Lene, Christine, Kirsten A, Eva (ref.), Jette, Gunver 

og Bodil 
Afbud fra: Birgitte 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Mødet begyndte med at vi sang ”Der står et slot i Vesterled”. 

Oplægget udgik. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

9. juni 2016 

Godkendt 

Pkt. 03: 

”Meget mere Gadevang” 
- Eva og Jette rapporterede fra Gadevangs byfest d.25. 

juni 2016. Byfesten gik godt med mange deltagere. Men 

forholdsvis få – rundt regnet 30 mennesker – deltog i 

den festgudstjeneste, som var blevet planlagt som 

indledning til festen. Vi diskuterede, om vi skulle tilbyde 

en festgudstjeneste i kirken igen næste år, eller om vi 

skal gøre det på en anden måde. Jette foreslog en 

gudstjeneste på fest-pladsen ved Asylet. Jette og Eva 

deltager i arrangørernes planlagte evaluering af 

byfesten d. 13.9 kl.17.30. 

- Den ringe deltagelse i søndagsgudstjenesterne i 

Gadevang var igen oppe at vende, og Eva vil sammen 

med personalet og aktivitetsudvalget komme med et 

udspil til en forsøgsordning med ændrede 

gudstjenestetider i Gadevang.  

Pkt. 04:  

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

- Lukket møde 

Pkt. 05: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

 

- Bodil rapporterede fra årets udflugt for de frivillige 

medarbejdere ved vores kirker d.26.6.16. På udflugten 

blev deltagerne spurgt om eventuelle ønsker for 

fremtiden, og flere gav udtryk for, at vi godt kan bruge 

nogle flere hænder. Vi blev enige om, at fortsætte med 

at søge efter folk – og at Kirsten K som kirke- og 

kulturmedarbejder vil blive bedt om at have fokus på 

rekrutteringen af flere frivillige.  

- Bodil orienterede også om en hændelse omkring et af 

sommeren bryllupper, hvor parrets gæster kastede 

lametta ud over parkeringspladsen, hvilket 

efterfølgende kostede en hel del oprydningsarbejde for 

kirkens personale. Eva vil i fremtiden gøre sit bedste for 

at forhindre en gentagelse ved at tale med 

brudeparrene om, hvad der er tilladt og ikke tilladt. Evt. 

udarbejdes en folder om bryllupper ved vores kirker, 



 

hvor også vores regler for fotografering under tjenesten 

udspecificeres.  

- Orientering fra aktivitetsudvalget følger efter udvalgets 

møde d.18.8.16. 

Pkt. 06: 

Nyt fra formanden 

(June) 

- June udfærdiger en plan for det kommende 

menighedsmøde/orienteringsmøde 24.8.16. Vi blev 

enige om på mødet at fokusere på det kommende valg 

og slå menighedsmødets orientering om rådets arbejde 

sammen med orienteringsmødets introduktion til 

samme.  

- Eva beder Kirsten K lave ”noget lækkert” til mødet.  

- Eva husker at meddele det kommende valg fra 

prædikestolen 4. og 11. september.  

- June præsenterede den flotte pjece om 

menighedsrådsvalget, der er blevet lavet som et 

samarbejde mellem menighedsrådene i provstiet og 

bliver husstandsomdelt.  

- June orienterede også om hendes og Pouls Olsens møde 

med lederen af provstiets fælles kirkegårdsdrift, Poul 

Hestbæk.  

Det blev enstemmigt vedtaget at søge om optagelse i 

provstiets samarbejde om Fælles Kirkegårdsdrift, og 

sende ansøgning inden 25.8.16.  

Poul udfærdiger ansøgningen.  

- Torben har foreslået indkøb af et flytbart el-klaver. Vi 

beder Torben undersøger markedet og vende tilbage 

med forskellige forslag.  

- Søren har anmodet om indkøb af en printer til eget brug 

i arbejdets medfør. Der blev bevilliget 1000 kroner til 

formålet.  

- Kirke og Kro: bladet går over til brug af InDesign til at 

lave layout. Det betyder at vi muligvis må investere i 

programmet og i et kursus til Allan. Vi afventer endelig 

udmelding fra bladets redaktør Lene Ebsøe.  

- June orienterede om et valg-event på torvet i Hillerød, 

arrangeret af provstiets menighedsråd. 

Pkt. 07: 

Nyt fra kassereren og Bygnings- og 

Kirkegårdsudvalget 

(Poul) 

- DNA mærkning mod indbrud og tyveri. 

Efter en drøftelse af hvilke effekter der i givet fald 

kunne være tale om, ud over designstolene i 

Konfirmandstuen der alle er mærkede med ”Nødebo 

Sogn”, besluttede man ikke at gå videre i sagen. 

 

- Kvartalsrapport for perioden 1/1-2016 – 30/6-2016.  

Rapporten blev fremlagt og gav ikke anledning til 

særlige bemærkninger, da forbruget var som forventet 

for perioden. 

 

- Provstiudvalgets henvendelse om fremrykning af 

anlægsønsker for budget 2017.  

En eventuel udførelse i 2016 blev drøftet og man 

enedes om at ansøge 5% midler til følgende prioriterede 

arbejder, som efterfølgende er tilsendt Provstiudvalget. 

- Omlægning af Præstegårdshave 

- Udskiftning af havetraktor 

- Bekæmpelse af borebiller i spærkonstruktion, Nødebo 

kirke 

- Maling af hoveddør i Nødebo kirke 



 

- Maling af tårnrytter på Nødebo kirke, udsættes pga. 

reparationsbehov forinden maling da dele af det 

udvendige træværk er angrebet af råd. 

 

- Beskæring af store træer på Nødebo kirkegård. 

Der er indhentet tre tilbud, hvoraf det sidste mangler 

uddybning om bortskaffelse af afskåret materiale er 

inkluderet i den tilbudte pris, inden stillingtagen til 

udvælgelse af entreprenør foretages. 

 

- Indvendig vedligehold af Præstegård. 

Der er indhentet tilbud på de enkelte arbejder og der 

pågår forhandling om pris og udførelse. 

Pkt. 08: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Eva gav en status på den kommende Højskole: fuldt 

hus. Har bestilt kok og sætter 12.000 kr af til 

bespisning.  

- Vores minikonfirmand underviser Anne-Marie Hartoft er 

sygemeldt og vender ikke tilbage til at påtage sig 

efterårets undervisning af minikonfirmander i 

Gadevang. Eva spørger Ellen Jensen om hun vil 

vikariere. 

Pkt. 09: 

Personalenyt  

- Se under pkt.06 og formandens beretning: ønsker fra 

Torben og Søren 

Pkt. 10: 

Eventuelt 

- ingenting 

 

Næste MR møde: 

 

Den 8. september 2016 kl. 19.00 i sognegården 

Ansvarlig: 

 

Gunver og Poul 

 


