
 

  
 

 
 

 

 
 

 Referat fra menighedsrådsmøde nr. 69  

 

 torsdag den 13. oktober 2016 kl. 19.00 i præstegården 
 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Aftensang: 

 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

8. september 2016 
 

Godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

Lukket punkt 

Pkt. 04:  

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil)   

- Julefest: der forudbetales via Netbank. 

 

Pkt. 05: 

Nyt fra formanden 

(June) 

- Tilbagemelding fra Orienteringsmøde/opstillingsmøde 

den 13. september – der blev opstillet 3 kandidater og 1 

suppleant fra Gadevang. Der blev opstillet 6 kandidater 

fra Nødebo. Der blev ikke opstillet nogen 

modkandidater. 

 Idet Nødebo har en kandidat for lidt, har June skrevet 

et brev til Biskoppen vedr. ikke afholdelse af 

udfyldningsvalg. Vi afventer svar på dette 

- Fælles kirkegårdsdrift (mail fra Poul Hestbæk) – 

Bestyrelsen for Den Fælles Kirkegårdsdrift holder møde 

d. 25/10 og melder tilbage herefter om de ønsker at 

forhandle med Nødebo med henblik på optagelse i den 

Fælles Kirkegårdsdrift. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kassereren og Bygnings- og 

Kirkegårdsudvalget 

(Poul) 

Fra Regnskabskontoret var følgende modtagne oplysninger 

forinden udsendt til orientering for samtlige medlemmer af 

menighedsrådet. 

 

1) Kvartalsrapport for 3. kvartal 2016: Blev godkendt på 

mødet. 

 

2) Godkendelse af endeligt budget 2017 for  

”Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd CVR-nr. 

24176312, Budget 2017, endeligt budget afleveret d. 

06-10-2016 16:43” endelig godkendt på mødet. 

 

Orientering om evt. tilslutning til Fælles kirkegårdsdrift: 

 

- Bestyrelsesformand Poul Hestbæk har fremsendt 

orienterende materiale efter afholdt bestyrelsesmøde, 



 

hvor der var en generel positiv stemning for at se 

nærmere på et samarbejde.  

- Forinden mødet er herfra fremsendt ønskede fakta om 

kirkegårdene herunder vedligeholdelse, arealer, aftale 

om præstegårdsvedligeholdelse, medarbejderdata, 

maskinpark, etc., hvorefter man vil indkalde 

repræsentanter fra Nødebo-Gadevang menighedsråd til 

det første møde. 

- June har senest fra Poul Hestbæk fået oplyst, at 

Bestyrelsen for Den Fælles Kirkegårdsdrift holder møde 

d. 25/10 og vil melde tilbage herefter om de ønsker at 

forhandle med Nødebo med henblik på optagelse i den 

Fælles Kirkegårdsdrift. 

 

Stade for igangværende anlægs- og 

vedligeholdelsesarbejder: 

 

Vedligehold af Præstegårdhave: 

 

- Afsluttende rydning blev igangsat 3. oktober og er nu 

afsluttet således der nu stort set kun mangler en 

knusning af jordbunden og træstød. Dette vil blive 

igangsat når Hjørdis Jørgensen har færdiggjort den 

samlede dispositionsplan for haven således, at stier og 

græsarealer er fastlagte og græssåning kan udføres i 

foråret 2017. 

 

Trærækken på Nødebo kirkegård; 

  

- Var ansøgt om udskiftning i år, blev efter møde med 

Provsten og havekonsulentens umiddelbare opfattelse 

herefter til, at der i stedet skulle foretages en 

omfattende beskæring i stedet for nye træer. 

Arbejdet er gennemført i ultimo september. 

 

Udskiftning af gravstedshække på Gadevang kirkegård: 

 

- På kontaktmøde den 11. oktober enedes man om at 

indstille til Menighedsrådet om, at ansøge om anden 

anvendelse af anlægsbevillingen på Gadevang kirkegård 

til fordel for udskiftning af samtlige alle’ træer, hvoraf 

de fleste allerede er udgået. 

I stedet foreslås udskiftningen af gravstedshække udsat 

til 2018. 

Kopi af ansøgning til Provstiudvalget blev godkendt. 

 

Udskiftning af udgåede planter i gravstedshække der 

blev plantet i 2015 på Gadevang kirkegård, vil blive 

foretaget i uge 45. 

  

Nødebo kirke: 

 

1. Bekæmpelse af borebiller i kirkens tagværk er nu udført. 

 

2. En besigtigelse af Nødebo kirkes teglsten viser en kraftig 

nedslidning på 60% af stenenes tykkelse, som oprindelig 

var på 23 mm, men i stenenes nedløbsareal flere steder 

blev målt til 9 mm og derunder 

 

Især vest for tagrytteren er stenene stærkt medtaget, 

hvilket allerede er beskrevet i en besigtigelse fra 1975, 



 

udført af Nationalmuseet, som værende problematisk af 

hensyn til bevarelse af kalkmalerierne. 

 

Nødebo Præstegård: 

 

Efter opdagelsen af en nedfalden tagsten fra øverste 

det skifte under rygningen konstateredes det, at flere af 

stenene i dette skifte ikke er forsvarligt fastgjort. 

Stenene i dette øverste skifte er ikke i fuld længde men 

skåret til, på grund af manglende evne til at afpasse 

afstanden af lægningen af det nye tag, for ca. 10 år 

siden. 

For at fastgøre stenene i dette skifte har man i et boret 

et hul til fastgørelse af stenene i den underliggende 

lægte, og kun anvendt små tagpapsøm til fastgørelse i 

stedet for en vejrbestandig skrue. 

Da samtidig forskællingen under rygningsstenene er 

under nedbrydning, vil den ringe fastgørelse få de 

tilskårne tagsten til at ryste løs ved kraftig 

vindpåvirkning og udgøre en sikkerhedsrisiko for 

personer, der opholder sig foran bygningens facader. 

Vi har derfor straks igangsat en nødvendig 

undersøgelse for at finde ud af, om denne 

fastgørelsesmetode er anvendt generelt på bygningens 

tagrygning. 

Det pågældende firma der har udført arbejdet af taget 

er gået fallit for flere år siden. 

 

Det nye tiltrædende menighedsråd må nødvendigvis 

straks tage stilling til hvilke tiltag der skal tages i 2017 

for de bygninger. 

 

Maling af kirkedør på Nødebo Kirke: 

 

- På grund af nye arbejdsmiljøregler er det nødvendigt, at 

fjerne den eksisterende maling, da man ikke længere 

må anvende blymønje som et underliggende lag for ny 

maling og derved undgå blæredannelser. 

I øjeblikket indhentes tilbud på fjernelse og ny maling. 

Pkt. 07: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Eva præsenterede en dåbspjece til nybagte forældre 

med forslag om, at vi også får lavet denne med 

Nødebo/Gadevang som afsender og sender denne for at 

informere om dåb til alle familier, der har fået et barn 

og hvor én af forældrene er medlemmer af folkekirken. 

- Alle Helgens arrangementer for de næste 2 år er på 

plads, med god talerefor begge år  

 

Pkt. 08: 

Personalenyt  

(Kirsten K.) 

- Torben er ved at undersøge priser på elektrisk 

keyboard, det vil koste ca. 15.000. Dette beløb skal 

vurderes i forhold til det nye budget. 

Pkt. 09: 

Eventuelt 

- hvad ønsker vi at give videre til næste MR? 

 

Vi har arbejdet bevidst med at opretholde vores mission 

og vision om ’højt til loftet’ og at tilbyde noget til alle i 

menigheden. Vi haft rigtig mange aktiviteter i løbet af 

de sidste 4 år – Vi føler alt I alt at vi har gjort et rigtigt 

godt stykke arbejde bl.a. har vi afholdt: 



 

 Renovering af præstegården 

 kalkning af Nødebo Kirke 

 arrangeret ture for de frivillige - mere struktur over de 

frivilliges arbejder 

 Gadevang er blevet mere synlig bl.a. ved fast punkt på 

dagsordenen 

 pastagudstjenester 

 fleksjobbere 

 besøg af kirkeminister Manu Sareen 

 drøftelse af den nye kirkestruktur 

 oplæg omkring den fælles kirkegårdsdrift" 

Der er enighed om at det er aktiviteterne der primært 

motiverer os i forhold til menighedsrådsarbejdet og vi 

talte om, at der skal tænkes meget over at være 

bevidst in udvikling og drift. Driften er nødvendig men 

den fylder meget på møder og i kommunikationen. Det 

er generelt fornemmelsen at der bliver brugt for meget 

tid på administration frem for aktiviteter mv. Måske skal 

der nedsættes et forretningsudvalg næste år?  

Herudover vil aktivitetsudvalget blive udvidet med ikke-

MR medlemmer 

 

- Reol til salmebøger m.m. i Gadevang – Hvad blev det 

til? – Der er ikke sket mere i sagen 

 

 

Næste MR møde: 

Konstituerende møde for det nye 

menighedsråd 

 

Den 23. november 2016 kl. 19.00 i præstegården 

 


