
 

  
 

 
 

 

 
 

 Referat fra menighedsrådsmøde nr. 68  

 

 torsdag den 8. september 2016 kl. 19.00 i præstegården 

 

  

Til stede: Bodil, Christine, Eva, Jette, Poul, Lene, June (ref.) 

Afbud fra: Kirsten A., Gunver, Birgitte 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Aftensang: 335 (vi afsluttede mødet med at synge) 

 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt (rækkefølge: starter med pkt. 06 derefter pkt. 04, 

05, 03, 07, 08, 09 og 10) 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

11. august 2016 

Godkendt 

Pkt. 03: 

”Meget mere Gadevang” 
- Vi foreslår at ændre Gudstjeneste tiderne i Gadevang i 

håb om, at vi kan få flere kirkegængere. Eva taler med 

provsten. 

Pkt. 04:  

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

- Christine vil skrive ud til MR om vi kan forlænge Linettes 

ansættelse med en måned (forudsat at vi finder 

pengene til det). 

Pkt. 05: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

 

- Vi kalder vores mødelokale: præstegården 

 

- Forslag fra Ann via Christine: Julefest for de udsatte. Vi 

fandt det var en god ide, men vil forsøge at invitere 

”særlig udsatte” fra ældreboligerne på Sportsvej og 

relevante emner fra Nødebohave og Gadevang til den 

årlige julefest for alle. Der var forslag om frivillig 

betaling til julefesten frem for den tvungne. Dette ses 

på baggrund af de individuelle indbydelser til ”særlig 

udsatte” Alle skal dog betale for egne drikkevarer. 

Måske kan der betales via Netbank. 

Forslaget tages op på næste MR-møde. 
 

- Skal alle medlemmer i aktivitetsudvalget være medlem 

af MR eller kan vi inddrage andre interesserede?  

Vi kan sagtens inddrage interesserede i de udvalg 
MR nedsætter, herunder aktivitetsudvalget. 

Pkt. 06: 

Nyt fra formanden 

(June) 

- Evaluering af orienteringsmøde/menighedsmøde den 

24.8. 

Der kom desværre ikke ret mange, men der var en 
god stemning. Vi håber, at der kommer flere til 
orientering- opstilling mødet den 13.9. 

 
 



 

- Planlægning og afholdelse af orienterings- og 

opstillingsmøde den 13.9. 

June ordner stemmesedler m.m. 
Eva foreslås som dirigent ved orienterings-
/opstillingsmødet 
 

- Fælles kirkegårdsdrift (mail fra Poul Hestbæk) 

Poul Hestbæk ønsker yderlig information. Poul 

(Olsen) skaffer informationerne. 
 

- Eva har sendt en forespørgsel til June og Poul 
vedr. penge til at købe klassesæt (bibler m.m.) til 
konfirmandundervisningen 

Eva anskaffer det undervisningsmateriale, der er 
brug for ifm. konfirmanderne 

June skriver ud til rådet om køb af en gave til 
konfirmanderne: ”Konfirmandens bog” 149,00  
(25 eks.) 

Pkt. 07: 

Nyt fra kassereren og Bygnings- og 

Kirkegårdsudvalget 

(Poul) 

- Økonomi: 

Økonomirapport pr. 7. september ser overordnet 

fornuftig ud med samlet forbrugsprocent på 63,3% set i 

relation til året budgetmæssige tidspunkt på 66,7%. 

Dog giver lønudgifter på konto 4, Kirkegård anledning til 

nærmere vurdering da forbruget er opgjort til 72,7%, 

hvilket særlig skyldes en ekstraordinær indsats for 

opgradering af vedligeholdelsesstandarden på vore 

kirkegårde efter modtaget kritik. 

Det har medført, at det har været nødvendigt at indgå 

en midlertidig aftale med en gartner uddannet 

medarbejder for månederne august og september som 

må forventes også at være nødvendigt i oktober før et 

tilfredsstillende vedligeholdelses niveau er opnået. 

Den ekstra udgift hertil udgør således ca. kr. 68.000,-, 

som det kan være nødvendigt at ansøge om en 

ekstrabevilling til efter en nærmere vurdering af det 

forventede samlede forbrug på konto 4. 

På konto 5, Præstebolig mv., er pt. et forbrug på 

86,9%, som særlig skyldes afholdte udgifter til 

ryddeligørelse af Præstegårdshaven og som skal ses i 

sammenhæng med nylig meddelt anlægsbevilling på kr. 

176.000,- til færdiggørelse af det samlede projekt. 

På konto 6, Administration og fælles udgifter, udgør 

”Udgifter, øvrig drift” et forbrug på 71,9% pt. og kan 

forventes at blive lidt overskredet. 

 

- Anlæg og vedligehold: 

- Omlægning af Præstegårdshave: De afsluttende 

arbejder vil blive igangsat i slutningen af september 

således, at de fysiske arbejder og aflevering af 

landskabsarkitektens projekt kan ske inden det nye 

menighedsråds tiltræden. 

 

- Udskiftning af havetraktor: Maskinen er blevet leveret 

den 6 september. 

 

- Borebiller i spærkonstruktion, Nødebo Kirke: Arbejdet 

blevet aftalt til udførelse i indeværende år. Dato for 

udførelse endnu ikke aftalt. 



 

- Maling af Hoved Nødebo Kirke: Arbejdet endnu ikke 

aftalt udført. 

 

- Beskæring af store træer, Nødebo Kirkegård: Efter at 

have modtaget 3 tilbud er aftale indgået med den 

udvalgte entreprenør. Konkret tidspunkt for udførelse 

aftales senere. 

 

- Indvendig vedligehold af Præstegård: Arbejderne er 

aftalt til udførelse og vil begynde i næste uge. 

 

- Udskiftning af gravstedshække, Gadevang kirkegård: Er 

planlagt til udførelse i november, men overvejes udsat, 

da de gamle Tuja-hække efter at være uklippede i godt 

2 år, i denne sommer synes at have fået en ny vitalitet, 

som måske kan gøre udskiftningen unødvendig. 

I stedet kan overvejes om bevillingen skal ansøges 

anvendt til udskiftning af træerne langs alleen op til 

kirken, hvoraf flere er udgåede. Fra Havearkitekt 

Birgitte Fink har vi fået en udarbejdet skitse til fremtidig 

placering af trærækken. 

Endelig beslutning træffes ultimo september. 

Pkt. 08: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Ellen Jensen, underviser Minierne i Gadevang indtil 

videre. 

-  

- Kantoriet er kommet godt i gang. 

 

- Eva: Eksistens samtaler i samarbejde med Kroen - 

Vi skal lave et Rum for disse samtaler. 

 

- Temaaften på Jordnær?  

 

- Der er et godt arbejdsmiljø blandt personalet 

 

- Ifm. afholdelse af Højskolen den 3.-4. september kom 

60% af deltagerne fra andre sogne end Gadevang og 

Nødebo – måske er det en god ide at søge om tilskud til 

Højskolen næste år. 

Pkt. 09: 

Personalenyt  

- Reol til salmebøger m.m. i Gadevang 

Kirsten og Ann ønsker ”noget” de kan placere de 

salmebøger og børnesalmebøger, der i dag ligger på 

stole på bagerste række i Gadevang kirke. 

Eva og Jette talte om, at få et par personer 

(arkitekter?) i Gadevang til at se hvad der vil være 

en god ide til opbevaring af salmebøger m.m. 

Det er vigtigt at Kirsten og Ann inddrages, da det 

er dem, der skal bruge løsningen i deres arbejde.  

 

Pkt. 10: 

Eventuelt 

Bodil: På et møde i torsdagsklubben på Kroen i dag blev 

der blandt et par medlemmer drøftet muligheden af at 

lave en aften "Open by Night" i Nødebo. Vi har så 

mange foreninger / organisationer / institutioner, så det 

kunne være spændende med et årligt "åbent hus" 

arrangement. MR fandt dette som et spændende 

forslag. 

 

Næste MR møde: 

 

Den 13. oktober 2016 kl. 19.00 i Præstegården 

Ansvarlig: Christine 

 


