
  

   
  
  
  
  
Referat 

  
   Referat af menighedsrådsmøde nr. 97  
   Tirsdag den 2. april 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) 

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

Pkt. 00:  
Aftensang + oplæg  
Ansvarlig: Kirsten  
Aunstrup  

Sang: 269 En kedsom vinter gik sin gang. 
 
Ansvarlig for MR-mødet den 14.5.2019? Gertrud 
 
Oplæg: Personalesituationen 

Pkt. 01:  
Godkendelse af dagsorden  

 Godkendt 

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

 Godkendt 
Punkt med Høsterkøb udsættes til næste gang 

Pkt. 04:   
Nyt fra formanden (June)   

- Fælles Kirkegårdsdrift 
Tilbagemelding fra kirkegårds syn:  
Væsentlig forbedret fra sidste år, men ikke helt godt nok. I 
Gadevang var der revet på kirkegården.  
Fleksibilitet? Vi ønsker os en fast kirkegårdsgartner knyttet til 
Nødebo og Gadevang.  
Kirkegårdskontoret tilhører os (kirken/menighedsrådet).  
Bruno: Vandet til kirkegården er under reparation. 

- ”renovering” af Nødebo kirke, herunder altertavle, lys i apsis, 
alter m.m. (hvad skal/bør ordnes? Prioritering? Nedsættelse af 
”udvalg”)  
Vedr. renovering af kirkens aftales det, at holde endnu et 
”stormøde” På dette møde skal aftales, hvordan vi prioriterer 
renoveringen af kirken samt finde en, som ved noget om 
renoveringer af det indre i gamle kirker. Eva spørger Jørgen 
Christensen om han kender en, som kan hjælpe os med det. 

- Stiftet har afvist det ønsket om foreslåede præstekontor i 
Gadevang i den nuværende udformning i vores indstilling. Vi 
mener de har misforstået intentionerne med det præstekontor, 
derfor foreslår Ole, at tale med Lone Paepke om det det, og så 
skrive til stiftet, om hvad det er vi ønsker. Vi afventer næste 
møde. 

Pkt. 05:  
Nyt fra kassereren  
(Ole)  

- Gennemgang og godkendelse af regnskabet for 2018 
Regnskab: Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-
nr. 24176312, Regnskab 2018, Afleveret d. 19-03-2019 
11:57 
Godkendt – separat godkendelse/underskrift 



Ole fremlagde kasserapport for januar 2019, som blev taget til 
efterretning 

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

- Fordeling af tjenester (Marlenes) 
Fordelingen er i orden. 

- De frivillige mangler en leder.  
Pigerne (rengøring m.m.) skal bestilles, der mangler én 
koordinator – Kirsten sørger for det. 

- Stafet for livet d. 28.april. har lånt konfirmandstuen til formøde. 
- I august d. 17-18 er der stafet for livet. Eva kunne tænke sig, at           

oprette en gruppe: "gående samtale salon" 
- Gudstjenesteudvalg – møde den 4.5.2019 
- Byfesten i Gadevang. Hvad skal kirken byde ind med, hvis 

noget?  
- "Høsterkøb eksemplet" – Udskudt til senere 
- Fredag den 5. april er der drop-in dåb i Præstevang Kirke 

Pkt. 07:  
Nyt fra aktivitetsudvalget  
(Gertrud)  

- Den 8. oktober er der foredrag ved Bente Klarlund og Mikkel 
Vold. 

- Den 7. maj Tro og Viden ved Hans og Johan Fynbo. 

Pkt. 08:  
Personalenyt  
(Torben)  

- Orgelsag: Augustinus Fonden har de nogen krav før en 
ansøgning? Det har de ikke. 

- Forhåndsgodkendelse fra Provstiudvalget. Torben sender en 
ansøgning vedr. Orglet til June, som så vil sende den videre.  

Pkt. 09:  
”Nyt fra sognene”  

- Gadevang: Fredningsnævnet har godkendt Asylets ønske om 
tilbygning. 

- Grusbanen bliver ikke brugt. Projekt med foreninger i at bygge 
et medborgerhus/ kulturhus + lejligheder på området 
(langtidsprojekt). Kirken vil også gerne deltage. 

Pkt. 10:  
Input fra MR-medlemmer  

- Flagning i stormvejr (Bodil)  
Der findes regler for hvornår det ikke er tilrådeligt at flage i 
stormvejr, det frarådes at flage ved mere end 15 m/sek., dette skal 
skrive ind i kirketjenernes håndbog 

- Hvor findes de nærmeste hjertestartere ved kirkerne og 
præstegården. (Bodil)  
Der findes en hjertestarter ved Børnehuset på sportsvej og en 
indenfor på Kroen. (Nødebo) 

- I Gadevang findes der 2. en ved sportsklubben og en ved 
indgangen til skoven.  
Der skal opslag på kirkens tavle om dette. 

Pkt. 03:  
Nyt fra kontaktpersonen 
(Kirsten)  

- Personalesituation – mens vi venter på en (to) afløser/e for 
Marlene  

- Stilling: kirke- og kultur medarbejder – indkomne ansøgninger  
- Der er kommet mellem 25 og 30 ansøgninger til kirke- og 

kulturmedarbejder. 
- Ansættelsesudvalget mødes den 23. april kl. 16.00. 
- 1. august ansættelse af kirke- og kulturmedarbejder. 
- Vi har vikarer til kirketjener tjansen: Gunver samt Rikke, 

Vibeke, Johanne og Lærke (unge medarbejdere). 

Pkt. 11:  
Eventuelt  

 Mødet sluttede kl. 21.50 

Næste MR-møde:  Den 14. maj 2019 kl. 19.15 i præstegården  
Ansvarlig:           Gertrud   


