
 

  
 
 
 
 
Referat 

 
 Referat af menighedsrådsmøde nr. 99 
 Tirsdag den 11. juni 2019 kl. 19.15 i præstegården 
  

Til stede: Bettina Hovgaard-Schulze, Bodil Davidsen, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, 
June Maya Lekfeldt, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent), Xenia Buus Hermann, Torben 
Svendsen 
 

Afbud fra: Kirsten Aunstrup, Helene Armfelt 
 
  

Pkt. 00: 
Aftensang + oplæg 
Ansvarlig: Christine 

Oplæg: Christine læste en bøn samt talte om, hvordan vi får folk i 
kirke. 
Sang: Nr. 62 Alt hvad som fuglevinger fik. 
Ansvarlig for MR-mødet den 20. august: Xenia (vi mødes i Gadevang) 

Pkt. 01: 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

Pkt. 02: 
Godkendelse af referat fra 
14. maj 2019 

Godkendt 

Pkt. 04:  
Nyt fra formanden 
(June)  

June bød velkommen til vores nye Kirke- og kulturmedarbejder 
Julie, som deltog i vores møde.  
Vi havde en præsentationsrunde af 
menighedsrådsmedlemmerne og derefter præsenterede Julie sig 
selv. 

Pkt. 05: 
Nyt fra kassereren 
(Ole) 

- Budget 2020. Ole gennemgik budgettet for 2020 i detaljer inkl. 
De ekstra ønsker, der var fremsendt til Ole, budget blev 
diskuteret og godkendt. 
Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 
24176312, Budget 2020, Bidrag budget afleveret d. 07-
06-2019 18:07 
Budgettet er godkendt, underskrevet og bliver indsendt. 
 

- Det blev besluttet på MR-mødet at søge om 5% midler til  
- 1. Reparation/udskiftning af salmebøger med udgangspunkt i 

den tidligere ansøgning (om frie midler), som blev godkendt ved 
provsti-udvalgsmøde den 23/11. Beløbet var da 35.873 kroner 
inkL. moms 

- 2. Nyt lydanlæg til Nødebo Kirke i henhold til fremsendt tilbud 
(Sound Solution).  

- 3. Ny brochure om Nødebo kirke, cirka-pris 15.000 kr.  
- 4. Projektor til sognegården da den gamle er i stykker. Der 

skal dog først indhentes et nyt tilbud.  
- 5. ’Go Cards’ – som dog afventer budget og 

projektbeskrivelse fra Eva/Bettina. 

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

- Konfirmationer - der er nu indskrivning af konfirmander.  
Nye minikonfirmander skal samles. 

- D. 22.05.19 var der drop in dåb i Præstevang kirke, her blev 22 
personer døbt. 



 

- Eva fortalte, at man havde talt om drop in vielser. 

Pkt. 07: 
Nyt fra aktivitetsudvalget 
(Gertrud) 

- Ingen møder siden sidst 

Pkt. 08: 
Personalenyt 
(Torben) 

-  

Pkt. 09: 
”Nyt fra sognene” 

- Der havde været dialogmøde mellem politikere og beboere i 
Gadevang m.fl. ifm. folketingsvalget. 

- Udflugten til Sorø og Bjernede Kirke havde været en god dag, 
selv om det ind imellem regnede. 

Pkt. 10: 
Input fra MR-medlemmer 

- Vedr. sms-varme skal det være udskudt varme. 
- June havde været hos Ole Cæsars 25 års jubilæum 

Pkt. 03: 
Nyt fra kontaktpersonen 
(Kirsten) 

- Personalesituation  
Gunvor Nielsen er ansat som kirketjener vikar indtil februar 
2020. 

Pkt. 11: 
Eventuelt 

 
- Mødet sluttede kl.21.30 

Næste MR-møde: 
Ansvarlig: 

Den 20. august 2019 kl. 19.15 i Gadevang hos Xenia 
Xenia 

 


