
 

 

  
 
 

 
 

Referat 
 

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 94 
 Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.15 i præstegården 
  

Til stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Bruno Bjerre, Caspar Bartholin, 

Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten 

Aunstrup, Ole Strand, Torben Svendsen, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus 

Hermann 
 

Afbud fra: Helene Armfelt, Christine Fossing (orlov) 

 

  

  

Pkt. 00: 

Aftensang + oplæg 
Ansvarlig: Xenia 

Sang: nr. 10 Nu vågne alle Guds fugle små 

Oplæg: Xenia fortæller at hun er gravid. 

Pkt. 01: 
Godkendelse af 

dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 02: 

Godkendelse af referat 
fra 
4. december 2018 

- Afventer (ikke udsendt pga. fejl) 

Pkt. 03: 
”Nyt fra sognene” 

- Berlingske tidende har bragt en artikel om Folkekirken 
som den 3. største jordbesidder i Danmark.  

- Nødebo Sogn fik en forespørgsel om, hvor mange 
jorde, der tilhørte Kirken.  

Vi har 2 stykker. På det ene stykke går 2 ponyer og 
græsser, ”så behøver vi ikke slå græsset”. 

- Lørdag den 12.1. er der Nytårsbal på Kroen. 

Pkt. 04:  
Nyt fra formanden 

(June)  

- Nyt lydanlæg i begge kirker – først Nødebo 
Lydanlægget i Nødebo: Bruno og Torben har haft 

besøg af Oticon: Alt skal udskiftes efter deres mening. 
De vil fremsende et tilbud samt et specielt tilbud om at 

få klokkerne med, så de kan høres inde i kirken. 
Kabinettet kan stilles under trappen eller i våbenhuset.  
Det blev konstateret at teleslyngen i Nødebo ikke 

fungerer. 
- Lydanlæg i Gadevang: Det er til også til at vise film. 

Torben har hørt lidt fra kolleger at Nordstar kan 
anbefales. 
Kirsten vil spørge en lydmand. 

- Kirketjenervikar Michael Paepke virkede som 
kirketjener i Nødebo Kirke juleaften, det gik rigtigt 

godt, så vi vil gerne bruge ham som vikar igen. 
- Fælles kirkegårdsdrift – bestyrelsesmedlem? 



 

 

Efter Christine har fået orlov, mangler der et 

bestyrelsesmedlem fra Nødebo/Gadevang i den fælles 
kirkegårdsdrift.  

June bliver det nye medlem. 
- Graver Michael har sagt op. Der skal en ny graver til, 

men det ligger hos den fælles kirkegårdsdrift. 
- Præst Ib Lauridsen holder afskedsprædiken den 27.1. i 

Præstevang Kirke. Vi giver en afskedsgave til Ib. 

- Katafalk (Nødebo) er leveret og betalt. 
- Ingen indkøb af sneskovle behøves, idet vores 

”snerydder” rydder sneen op til kirken i Nødebo og 
Gadevang og op til præstegården. 

Pkt. 05: 
Nyt fra kassereren 
(Ole) 

- Kasserapport: 
Esther er lige kommet fra ferie, så der er ingen 
kasserapport endnu. 

- Status på kirkekontor i skurvogn/kapel-udvalget 
Ole har ikke fået skrevet ansøgning til stiftet om 

kirkekontoret.  
Regnskabsåret lukker ved udgangen af januar, såfremt  
nogle stadig har regninger liggende skal Ole have dem. 

- De frie midler 
Der er 26.000 kr. til flyglet 

Pkt. 07: 
Nyt fra præsterne 

(Bettina + Eva) 

- Eva vil prøve at skaffe et ungdomsteam til kirketjener afløser. 
- Eva laver opslag, så de unge kan ansøge. 
- Der er indkøbt abonnement til salmedatabase til Eva, Bettina 

og Torben. 
- 05.04.2019 er der "Drop in Dåb" i Præstevang Kirke ved Eva 

Holmegaard Larsen, Per Bolbro, Anne Boye, Charlotte 
Chammon. 

- Gudstjenesteudvalget skal snart igang. 
- Bettina har brugt 800,- kr. på Konfirmanderne til besøg i 

Synagogen i Købehavn. 
- Vedr. købekort, så findes der 2 stk. det ene kan lånes ved 

behov. 

Pkt. 09: 
Nyt fra 

aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Aktivitetsudsudvalget:  
Mødes den 7. febr. 2019. 

- Har fået henvendelse fra Morten Messerschmidt og 
Anna Libak med tilbud om sangaften. 

- Torben holder sangaftner. 

- Vedr. tirsdagstræf er vi enige om, at der kun skal være 
foredrag hver 3. gang. Eva har fået en af deltagerne til 

at fortælle sin livshistorie "Kunsten at blive gammel" 

Pkt. 08: 

Personalenyt 
(Torben) 

- Flygel i forhold til videresendte tilbud 

Vi blev enige om, at Torben godt kunne købe flyglet, 
pengene har vi fundet. 

- Organistvikarer – herunder aflønning 

Højmessen skal koste 1300,- kr. Torben vil tage 
kontakt til Lone Paepke vedr. vejledende oversigt over 

lønninger til vikarer.  
- Orgelsag opdatering: 

Torben vil gerne, indtil videre, have dette punkt fast 

på dagsordenen. 



 

 

Pkt. 10: 

Input fra MR-
medlemmer 

- Bruno: Graverkontoret skal gøres rent, det er meget 

beskidt. 
Skal vi have en hovedrengøring? Vi må finde ud af at 

få gjort grundigt rent. 
- Stophanen duer ikke skal repareres. 

- Køle-fryseskab kan ikke køre, når det er for koldt 
(Gadevang), Det er derfor midlertidigt flyttet ind på 
graverkontoret. 

- Vedr. træbeskæring til nabo, træerne står i skel, så 
økomomien skal deles. Naboen må fortælle hvor 

meget han vil have træerne beskåret. 
- Vedr. sommerudflugten: Bodil og Torben vil stå for 

dette, men beder om forslag. 

- Kirsten spøger om Allan kan samle alle arbejdssedler 
fra personalet.  

Pkt. 06: 
Nyt fra kontaktpersonen 

(Kirsten) 

- Ferieloven skal overholdes, hvorfor ferieønsker skal 
afgives inden den 30.02.2019 

- Allan har fri medio april + 1 uge i maj. 
- Michaels opsigelse giver måske mere arbejde til 

kirketjenerne? 

- Der er møde med kirketjenerne torsdag den 
17.01.2019 

Pkt. 11: 
Eventuelt 

Intet. 

Mødet sluttede kl.  
Næste MR-møde: 

Ansvarlig: 

Kl. 21.35. 
Den 5. februar 2019 kl. 19.15 i præstegården 

Caspar 

 


