
 

  
 

 
 

 
 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 80  

 

Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 19.00 i præstegården 
 

Til stede: Bodil Davidsen, Christine Fossing, Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Kirsten 
Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent) og Xenia Buus Herman 
 

Afbud fra: Helene Armfelt 

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 

Ansvarlig: Ole 

Aftensang: Du gav mig, oh Herre, en lod af din jord (340) 

Oplæg: Bevidstheden om tro og lidt om ”Herrens Veje” og 

Folketinget. 

Pkt. 01: 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt med kommentarer til ”betaling ved Kirkelige 

handlinger (begravelser, dåb og vielser)”. Der skal yderligere 

diskussion til. 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat fra 

20. september 2017 

Godkendt , men ingen navne i referatet ifm. eksterne. 

Pkt. 03: 

”Nyt fra sognene” 
Gadevang Asyl fylder 125 år. Vi sender 500,- kr. fra 

Menighedsrådet. Der er reception fra kl. 15 - ? 

Samtalesalonen gik rigtig godt.  

Ligeledes syng sammen aftenen. 

 

I Gadevang er der valgmøde d. 01.11.17  

I Nødebo er der valgmøde d. 26.10.17 kl. 19.30-22.30 på 

Nødebo kro. 

 

Aften andagterne fungerer ikke helt optimalt. 

Pkt. 04:  

Nyt fra formanden 

(June)  

- Ansøgning vedr. 5% midler til løvsuger – afsendt til 

Provstiudvalget 

Dette har formanden søgt om.  

Ligeledes nedlæggelse af Nødebo’s kapel. 

 

- Nye vedtægter ifm. fælles kirkegårdsdrift – bilag 

fremsendt til MR 

Den fælles kirkegårdsdrift og vedtægter er udleveret og 

godkendt. 

 

- Reparation af trappen til Præsteboligen bliver lavet midt 

i oktober. 

Pkt. 05: 

Nyt fra kassereren 

(Ole) 

- Kasserapport 

Esther fra det fælles kirkekontor har ikke nået at lave 

kvartals regnskabet, det er først færdigt i uge 42. 

Vedr. budgettet vil det blive fremsendt til medlemmer af 

MR før næste MR-møde. Evt. indvendingerne/rettelser 

skal sendes tilbage før mødet, da det endeligt skal 

godkendes på næste MR-møde. 

Pkt. 06: 

Nyt fra kontaktpersonen 

- Gennemgang af Marlenes og Anns arbejdsopgaver 



 

(Christine) - Stillingsbeskrivelse og opgavefordeling mellem Ann og 

Marlene 

- Stillingsbeskrivelse for Ann og Marlene blev udleveret 

ved mødet. (nogle af punkterne blev drøftet på lukket 

del) 
- Telefon til Michael 

MR er blevet bedt af DKF om at købe en android telefon 

til Michael, så han kan bruge de værktøjer, som vil blive 

indført i samarbejdet inkl. Timeregistrering. June er ved 

at finde en fornuftig telefonmodel sammen med Michael. 

- 28.10.17 vil vi bede Jens om at være sanger og June 

hjælper til ved Halloween gudstjenesten 

- Lochlann har sagt op per 13.10.17, hans sidste 

arbejdsdag bliver 06.10.17.   

Pkt. 07: 

Nyt fra præsten 

(Eva) 

- I tilskud til Højskolen fik vi bevilget kr. 130, per 

deltager.  

Ole skriver deltager antallet til Esther. 

- Eva ønsker sig oppustelige sækkestole til 

minikonfirmanderne. Eva vil søge om dette. 

- Vedr. Samtalesalon vil 5-6 unge forsøge at få nogle 

med. Måske kan disse saloner foregå i Gadevang i 

Jordnær. Benjamin og Rikke skal spørges. 

- I Lyngby Sognegård er der foredrag om, ”hvordan man 

bygger en teologisk samtalesalon op.” 

 

Pkt. 08: 

Personalenyt  

- Intet 

Pkt. 09: 

Nyt fra aktivitetsudvalget 

(Bodil) 

- fremvisning af kirken 

Opslag på tavlen ved Kirken om hvem der viser kirken 

frem. Kirken er låst i det daglige. 

-  

- Orientering om de frivilliges arbejde 

Bodil har sendt en liste over de frivillige og deres 
”frivillighedsområder” til MR. 
MR er enige i, at de frivillige gør et stort stykke arbejde 

 

Pkt. 10: 

Eventuelt 

- Det er vigtigt at alle møder op til næste MR-møde. 

Endeligt budget skal godkendes 

Der skal afholdes valg til enkeltmandsposter (Formand, 

næstformand, kasserer, kontaktperson m.m. 

 

 

Næste MR møde: 

 

Ansvarlig: 

 

Den 1. november 2017 kl. 19.00 i præstegården 

 

Ulla Bønsøe 

 

 


