
 

  

 
 

 
 

 
 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 74 

 

 Onsdag den 1. marts 2017 kl. 19.00 i præstegården 
 

Til stede: 
 

Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, Helene 
Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla 

Bønsøe (Referent), Caspar Bartholin (stedfortræder) 
 

Afbud fra: Christine Fossing, Xenia Buus Hermann 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Aftensang: Du gav mig o Herre en lod af din jord 340 
Oplæg: Artikel om  en hospice sygeplejerske der har sagt hvad 

der var vigtigt.: ”livet og tiden sammen med ægtefæller og 

børn.” Folkekirken har den rummelighed i sig sagt ag Erik 

Normann Svendsen. Dåben: det provokerer mig at børn selv 

skal bestemme hvad de vil. Evnen til at tolerer forskellighed. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Tidligere pkt. 03 (nyt fra sognene) udgår.  

Pkt. 09 ind som pkt. 03 i stedet, da Poul Olsen er deltager ifm. 

nyt fra Kassereren. 

 

Dagsorden godkendt. 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

1. februar 2017 

Referat godkendt 

Pkt. 03: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Kasse rapport 

- Ser bedre ud end forventet. Se bilag. 
- Regnskab 2016 

- Kørsel af konfirmander bliver dyrer, idet Casper har kørt 
gratis med konfirmander fra Gadevang. Vi kan søge om 
5% midler vedr. aktivitetspuljer + uddannelsespulje 
.Indstiller regnskabet til godkendelse -  Godkendt. 

- Regnskabsintstruks 

- Der er en ændring, så ledende graver skal sige god for 

indkøb fra den. 01.05.2017. D. 09.03.2017 er der møde 

vedr. fælles kirkegårdsdrift. Regnskabsinstruksen bliver 

udskudt til d.09.03.17. 

- Spørgsmål fra regnskabskontoret 
- ”Rigets gang fra Finansministeriet” 

Pkt. 04: 

Personalenyt 
- Intet nyt 

Pkt. 05: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

June tager dette pkt. 

- nedsættelse af ansættelsesudvalg til Kirstens stilling 

- Ansættelsesudvalg: Christine, Eva, June og Bodl vil også 
gerne være med. Xenia, Helene til en kirke- og 
kultiurmedarbejder- tænke på, hvad vi har brug for. Eva 
ønsker at denne medarbejder også tager sig af 
minikonfirmanderne. 

-  



 

- tidspunkt for Kirstens reception 

- Bliver Palmesøndag 09.04.17. 
- gravemedhjælper opslag 

- Se bilag. Linnette var medhjælper sidste sommer – hun 
søger stillingen. 

- ansøgning om kirketjener uddannelse til Ann 

- Ann er ansat i 5 år i flexjob. Samtale med Ann om, hvad vil 
hun. Der skal afklaring omkring stillingerne. 

- uklare punkter i vores lejekontrakt til vores 

konfirmandlænge: 

- Kontrakten fortsætter som  nu. 
- brug af Netto kortet til indkøb til arrangementer 

- Nettokortet til indkøb af arrangementer. Det besluttes at 
kortet skal ligge på kontoret. 

- kriterie for udmelding af Den Fælles Kirkegårdsdrift, 

hvis det viser sig ikke at fungere 

- Erik og Christine må forhøre sig om dette. 

- orientering om opgavefordeling ved indtrædelse i den 

fælles kirkegårdsdrift 
- Opgavefordeling –fremvisningsteam – aktuelle antal timer 

for Mikael. Alt dette må undersøges af ovenstående 
(Christine og Erik) 

Pkt. 06: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- Sogneindsamling 12. marts 2017 
- Ole Brauer er indsamlingsleder. Konfirmanderne er til 

Gudstjeneste og bliver derefter sendt ud for at samle ind. 
Andre interesserede kan henvende sig i præstegården 
hos Eva. 

- Stafet For Livet Nødebo (Bilag) 
- Der kan være optræden – et løb osv. Eva deltager i 

informationsmødet. Man samarbejder med Nødebo 
Bæredygtig. Der Skal være samtalsaloner i 
konfirmandlængende 2 arrangementer som er åbent for 
alle. 

- Orientering om kommunikationsmedarbejder. 

- Mobilkursus for ældre i sommerferien. 
-  

Pkt. 07: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

- Er det noget for kirken at lave en sommer aktivitet for 

børn/unge? (fra Helene – bilag) 

- Peter Bastian? 

- Dette tilbud må vi takke Nej til. 
- Frivilligtur 2017 (ansøgning fra Erik Hansen om bidrag 

til turen) 

- Erik Hansen søger om bidrag til frivilligtur ca. 3000,- kr. 

- Det bliver beslutter at det er OK.  
-  

Pkt. 08: 

Nyt fra formanden 

(June) 

- Årsmøde i Kirkecare (bilag) 

- June har deltaget i kurserne .Udstyret man har på og 
bruger koster 1000,- kr. Det koster 3000,- kr. at være 
medlem. 

- rør til det store juletræ ved Nødebo kirke er blevet 

skævt (Nødebo Lokalråd)  

- Lokalrådet har tilbudt at ordne dette. 
- m.m. 

- Skoletjenestemøde – ny formand. Materialet er meget flot. 



 

Koster 14,- kr. pr. barn. 

Pkt. 09: 

Eventuelt 
Gratis kurser i IT-system 02.05.2017. 
Kirsten: Fødselsforberedelse – Karlebo  
Bodil: Gratis foredrag til forskerdagen tirsdag d. 25.04.2017ved 
professor Anne Katrine De Hemmer Gudme. Foredragets navn:” 
Den sørgende jomfru og den utro kone.” Kvindebilleder og 
kvinderoller i Det Gamle Testamente. 
Diakonissestiftelsen  plakater vedr.Livsmod. Stiftelsesdag 
Diakonissen. 
IGU forløb – brochure. Flygtninge ansætte dem i et arbejde. 

 

Næste MR møde: 

 

 

Den 5. april 2017 kl. 19.00 i præstegården 

Ansvarlig for næste møde: 

 

Bodil og Ulla 

Mødet sluttede kl.  Ca. 21.30 

 


