
 

  
 
 
 
 
Referat  

 referat af menighedsrådsmøde nr. 96 
 Tirsdag den 5. marts 2019 kl. 19.15 i præstegården 
  

Til stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, Helene 
Armfelt, June Maya Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus 
Hermann, Bruno Bjerre og Michael Schultz 
 

Afbud fra: Christine Fossing (orlov) 
 
  

Pkt. 00: 
Aftensang + oplæg 
Ansvarlig: Eva/Ole 

Oplæg: Vi mødtes i Nødebo Kirke kl. 19.00 (Jørgen Christensen var 
med i kirken) Vi talt om orgel udvidelse, altertavle (bl.a. ophæng), 
alter – Jørgen foreslog, at vi så på helheden og indbød relevante 
personer ifm. evt. ”modernisering” 
Find ansvarlig til møde den 2.3.: Kirsten Aunstrup 

Pkt. 01: 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt (2 pkt. fjernet – ”Høsterkøb eksempel” og ”Nyt fra 
Sognene”) 
Kontaktpersonens pkt. 03 rykket ned til sidst 

Pkt. 02: 
Godkendelse af referat fra 
5. feruar 2019 

Godkendt 

Pkt. 03: 
Nyt fra kontaktpersonen 
(Kirsten) 

- Personalesituation – Lukket del 

Pkt. 04:  
Nyt fra formanden 
(June)  

- Handikap parkering ved præstegården – nyt skilt er næsten 
færdigt – ”vejledning i hvor/hvornår det skal sættes frem” 
Handicapskiltet er færdig, der mangler kun stenen den skal 
sættes i. Skiltet skal bruges, når der kommet handicappet 
enten til tirsdagstræf eller andre aktiviteter i 
konfirmandlængen. 

- Lokalråd – låner plads på hylde i graverkontoret bl.a. til lys 
til juletræet (der udleveres ingen nøgle). 
Dette blev taget til efterretning. 

Pkt. 05: 
Nyt fra kassereren 
(Ole) 

- Kasserapport 
Der forefindes ingen kasserapport. Ole har talt med Esther 
om, at regnskabet for 2018 kan være færdig i næste uge. 
Der bliver indkaldt til et møde, hvor vi kan underskrive 
regnskabet. 

- Mobile Pay 
Alle cpr.nr skal indberettes. June søger for at Ole får en liste 
med dem. 

- Bygningssagkyndig har set på forslaget til præstekontor i 
Gadevang. Anbefaler at man bryder muren ned indtil 
området vore toilettet befinder sig, så Bettina kan gå 
tørskoet på toilettet. 

Pkt. 06: 
Nyt fra præsterne 

- Gudstjenesteudvalg – mødedato? 



 

(Bettina + Eva) Eva vil sende en doodle, hvor vi kan skrive hvornår vi kan 
mødes til at diskutere Gudstjeneste. 

- "Høsterkøb eksemplet" – sættes på dagsorden til april 

Pkt. 07: 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Gertrud sender herefter referat til alle menighedsråds-
medlemmer. 

Pkt. 08: 
Personalenyt 
(Torben) 

- Torbens skriv til Provstiet vedr. orgel -  
Orgelkyndig Per Rasmus Møller har talt med Augustinus 
Fonden og de finder vor udvidelse af orglet interessant. 
Torben skriver ansøgning til Provstiet om orgeludvidelsen. 

Pkt. 09: 
”Nyt fra sognene” 

- Udeladt pga. tidsnød 

Pkt. 10: 
Input fra MR-medlemmer 

- Bruno: 
Vedr. Lydsituationen i Kirken, så har Bruno indhentet tilbud 
fra Oticon - NorthStar - Sound Soloution. Oticon skal have 
0ver 100 tusind og ligeledes NorthStar, hvorimod Sound 
Soloution er under 50 tusind. Så vi vælger dette. 
Ole søger om 5% midler til dette.  

Pkt. 11: 
Eventuelt 

Der var ikke noget under evt. da det blev lidt sent. 
Vi sluttede kl. 21.25. 

Næste MR-møde: 
Ansvarlig: 

Den 2. april 2019 kl. 19.15 i præstegården 
Kirsten Aunstrup 

 


