
 

  
 
 
 
 
Referat  

 Referat af menighedsrådsmøde nr. 95 
 Tirsdag den 5. februar 2019 kl. 19.15 i præstegården 
  

Til stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud 
Andersen, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe, Caspar 
Bartholin (stedfortræder Gadevang), Torben Svendsen (personalerepræsentant) 

Afbud fra: Helene Armfelt, Xenia Buus Hermann, Christine Fossing (orlov) 
  

Pkt. 00: 
Aftensang + oplæg 
Ansvarlig: Caspar 

Sang: 371. Som en rejselysten flåde 
Oplæg: 

Pkt. 01: 
Godkendelse af dagsorden 

 
godkendt 

Pkt. 02: 
Godkendelse af referat fra 
8. januar 2019 

+ Godkendelse af referat fra 4. december 2018 
Dette blev godkendt. 

Pkt. 03: 
”Nyt fra sognene” 

- Stafet for livet d. 28.04.19 har forespurgt om de må 
låne konfirmandlængen ifm. er arrangement for de 
frivillige. 
Dette blev vedtaget. Eva giver besked. 

- Kajakklubben har spurgt om vi kunne låne 
konfirmandlængen til et møde, dette nåede vi ikke at 
svare på.  

- I Gadevang har der været et løb, dette foregår på små 
stier i skoven, der deltog 250 personer. 

Pkt. 04:  
Nyt fra formanden 
(June)  

- Bettina – ansættelse i Nødebo-Gadevang: forlænget 
med 2 år. Dette var en dejlig oplysning. 

- Tilbagemelding: Fra bestyrelsen i den Fælles 
Kirkegårdsdrift 
Der er blevet ansat en ny gravermedhjælper, han 
hedder Michael (ligesom vor gamle medarbejder). Han 
skal være i Nødebo/Gadevang. Der skal også ansættes 
en "sommerfugl".  
Næste år er vi med i snerydningen også om søndagen. 

- Diverse tilsendte: konference om forfulgte kristne, 
Kirke Care m.m.  

- Fredning af Gravsten/gravsted? 
I gadevang er et gravsted for Markussen familien. Der 
er efterladte, der ønsker at gravstedet fredes. Men iflg. 
Den fælles kirkegårdsdrift er kun gravstenen 
bevaringsværdig. Så dette vedtages i menighedsrådet. 

- Nye mødedatoer (evt. 3. tirsdag i måneden) 
Vedr. nye mødetider bliver vi enige om disse: 

- 5. marts - 2. april - 14. maj - 11. juni - fri juli - 20. 
august -17. september og 22. oktober.  



 

- Handikap parkering ved præstegården? 
Vedr. handicap parkering: Der er en livlig diskussion 
om hvordan det skal udformes, idet parkeringen ved 
Præstegården er meget lille. Vi bliver enige om en 
forsøgsordning med et fleksibelt skilt. June kontakter 
Bruno. Kirke- og kulturmedarbejder vil så være 
ansvarlig for at skiltet sættes op, når der er brug for 
det. 

Pkt. 05: 
Nyt fra kassereren 
(Ole) 

- Kasserapport 
Efter gennemgang af kasserapporten, ser det ud til, at 
vi har et merforbrug på 21.000,- kr i 2018. 

- Status på kirkekontor i skurvogn/kapel-udvalget 
(kvitteringsbrev modtaget fra Helsingør Stift) 
Denne ansøgning, hvor vi har modtaget 
Kvitteringsbrev fra Helsingør stift, vil vare 6-8 uger 
inden svar forekommer.  
Casper tilbyder sit anneks, som midlertidigt kontor for 
Bettina, hun vil se på det. 

- Fredningsnævnet for Nordsjælland – Besigtigelse den 
21. januar 2019 i Gadevang 
fredningsnævnet vedr. tilbygning til Gadevang Asyl, 
har besigtet området, de var positive, men vi må vente 
til Staten har udtalt sig. (15 personer deltog i dette 
møde) 

- Mobile Pay 
Mobil Pay er sendt ind, og det skulle nu fungere, Ole 
tjekker. 

Pkt. 06: 
Nyt fra præsterne 
(Bettina + Eva) 

- Minikonfirmander starter torsdag, de bliver hentet fra 
Nødebo skole. 

- Eva har været i USA til en konference med andre 
præster. Der er meget stor forskel på Danmark og 
USA. I USA driver kirkerne bl.a. hospitaler. Eva 
fortæller at det var spændende. 

- vedr. Folkekirkens Nødhjælp er Gadevang dækket ind, 
Eva og Niels Henrik vil stå for indsamlingen i Nødebo. 
Der mangler indsamlere i Nødebo. 

- Eva ønsker at altertavlen bliver skiftet ud med det 
maleri, som hænger nederst i kirken ved dåbsfadet, 
alså at man bytter om på de 2 tavler. Dette må vi se 
på. 

Pkt. 07: 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Der er møde på torsdag i aktivitetsudvalget d. 
07.02.19 kl. 17.00 i komfirmandlængen. 

- Eva ønsker en debataften om tro og viden (fynbo) 
engang i maj. 

- Ligeledes ønskes et foredrag om ånd og spiritualitet 
ved Bente Klarlund. 

- Sommerudflugten står Bodil og Torben for. 
 

Pkt. 08: 
Personalenyt 
(Torben) 

- Orgelsag opdatering 
Oticon har givet et tilbud. Martin Topsø samt NordStar 
mangler at give tilbud. Orglet ønskes udbygges til 11 
stemmer. 



 

Frobenius, som har seviceret orglet, har givet det 
billigste tilbud på godt 1,5 mill. kr. Torben vil tage 
kontakt til provsten om et møde desangående. 

Pkt. 09: 
Input fra MR-medlemmer 

- Manglende snerydning den 27.1. 
Pga, misforståelse blev der ikke ryddet sne den 
27.01.19. 

- Sms-varme i Nødebo 
Vedr. sms-varme i Nødebo Kirke, venter vi på et tibud 
om, hvad det vil koste. 

Pkt. 10: 
Nyt fra kontaktpersonen 
(Kirsten) 

- LUKKET pkt. 

Pkt. 11: 
Eventuelt 

Vi sluttede mødet kl. 22.30. 

Næste MR-møde: 
Ansvarlig: 

Den 5. marts 2019 kl. 19.15 i præstegården 
Eva (+ Bettina?) Ole vil gerne være med til at bage 
pandekager. 

 


