
 

  

 

 

 

 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 77 

 

 onsdag den 7. juni 2017 kl. 19.00 i præstegården 

  

Til stede:  Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten 

Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann, Caspar Bartholin og 

Poul Olsen 

Afbud fra:  Christine Fossing og Helene Armfelt 

 

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Aftensang 262 Den blå anemone.   
Oplæg:  Ansvarlig – Caspar 

Caspar Fortæller bl.a. om sin farfar, som var præst. Det er 

tilfældighederne, der skaber ens liv. F.eks. mødte Caspar sin 

kone til en fødselsdag på en bar Pan, han skulle have været et 

andet sted, men valgte at tage til fødselsdag. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Pkt. 4 og 5 dagsordenen tages i rækkefølgen: pkt. 5 og pkt. 4 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

3. maj 2017 

Referatet fr 3. Maj 2017 blev godkendt. 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
Intet nyt. 

  

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June) 

- Bekræftelse på ja til ansøgning om forsøgsramme 2 ifm. 

fælles kirkegårdsdrift. (”mailafstemning” – 8 svarede ja, 

2 undlod) 

 

- Tilbagemelding fra provstesyn – delvist gennemgået af 

Poul ifm. ansøgning om bevillinger. 

 

- Opmærksomhedspunkter ved udtagelse af gravsted mm 

(bilag fra provsten vedlagt) 

 

- Katafalk – Der skal anmodes om bevilling af elektrisk 

katafalk til Nødebo – den skal være speciel, da den skal 

kunne dreje om et skarpt hjørne. 

 

- 2 stk. kantiner til køkkenet  

Den nye sognemedhjælper og de frivillige skal bestille 

 

- Flag i Nødebo 

Flaget er slidt i hjørnerne. Undersøger om det må/kan 

repareres eller om, der skal købes nyt. 

 

- Ny sognemedhjælper / kirke- og kulturmedarbejder (fra 

Christine) 

  



 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Ønsker til anlæg 2018 / Poul Olsen 

Ønsker til anlæg 2018 gennemgået. 

Det blev besluttet, at vi i dag ansøger om 

ekstrabevilling på: 

- 54.300 ifm. forhold der skal udbedres i 2017 

(beskrevet i synsprotokollerne) 

- 45.000 supplerende ifm. anlægsbevillingen på ny 

hovedtrappe i præstegården. Det har vist sig at det ikke 

er muligt at anvende de nuværende rækværk. 

- 119.212,50 til udførelse af reparation af rygning på 

præstebolig.  

- Der skal søges om varig udvidelse/vedligeholdelse 

- Vi gennemgik budget 2018, men der skulle ændres på 

nogle punkter, hvorfor det blev aftalt, at vi mødes igen 

den 13. juni kl. 19.00 for her at underskrive regnskabet. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kontaktpersonen 

(Christine) 

- Der holdes medarbejdermøde den 15.6. kl. 8 (der er 

mødepligt). 

Christine taler bl.a. med personalet om Visionsmødet, 

og hvad de mener de kan bidrage med, så vi kan opnå 

vores vision. 

- Sidste af dette punkt – lukket møde 

Pkt. 07: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

 

Pkt. 08: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

- Budget og aktiviteter (se bilag udsendt fra Bodil den 

23.5.)  

- Koncerten med Michala Petri og Lars Hannibal var en 

god koncert, der blev solgt 106 billetter. 

”Ved salg af billetter til koncerter mv. skal vi være 

opmærksomme på, at der evt. skal betales moms af 

salget” 

- Sommerudflugten til Gisselfeldt Gods og herefter besøg 

i Haslev Kirke var også en succes. 

- Vedr. Kulturnat er der 31 foreninger som har meldt sig 

interesserede i at deltage. 

Pkt. 09: 

Personalenyt  
 

- Blev ikke behandlet 

Pkt. 10: 

Eventuelt 

- Ansøgning om puljemidler blev berørt. 

- Nyborg strand: Nye tiltag vedr. møderne. 

- Kirkegården: Ifølge Jørgen Skov bliver færre begravet – 

hvorfor kirkegårdene skal være mere parklignende. 

- Ole fortæller, at hvis du er medlem af menighedsrådet 

kan du hos Almindelig Brand få 10% på f.eks. på din 

hundeforsikring. 

Mødet sluttede kl. 21.25 

 

Næste MR møde: 

 

Ansvarlig for næste møde: Christine.  

 

 

Den 09.08 2017 kl. 19.00 i præstegården 

 

 

 


