Referat
Referat af menighedsrådsmøde nr. 101
Tirsdag den 17. september 2019 kl. 19.15 i præstegården
Til stede:
Afbud fra:

Bettina Hovgaard-Schulze, Eva Holmegaard Larsen, Gertrud Andersen, June Maya
Lekfeldt, Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Ulla Bønsøe (referent)
Bodil Davidsen, Christine Fossing og Helene Armfelt (orlov), Xenia Buus Hermann

Aftensang + oplæg
Ansvarlig: Kirsten

-

Oplæg:
Sang: Blæsten går frisk over Limfjorden
Ansvarlig til møde den 22. oktober 2019 - Ulla

Pkt. 01:

-

Godkendt

-

Godkendt

Pkt. 03:
Nyt fra kontaktpersonen
(Kirsten)

-

Gunvor har ferie i uge 43 og de 2 tilstødende
weekender.

Pkt. 04:
Nyt fra formanden
(June)

-

Menighedsmøde (det årlige) – 12. maj 2020 pga.
valgår
Der holdes orienteringsmøde tirsdag den 12. maj 2020
dette møde holdes sammen med det årlige
menighedsmøde, hvor rådet redegør for sin
virksomhed i det forløbne år og orienteret om den
planlagte virksomhed i det kommende år. Den 3.
tirsdag i september (15.sept. 2020) holdes der
valgforsamling, hvor menighedsrådets medlemmer
vælges.
Landemode den 5. oktober 2019
Deltagere skal melde sig inden 20. sept. 2019 – Ulla
deltager.
Jørgen Christensen deltager (starter) MR-mødet den
22.10.
Databehandler aftaler underskrevet – Skovbo Data +
Brandsoft.
June har underskrevet angående databehandler.
”Indbrudsforsøg” på graverkontoret i Gadevang
Der har været forsøgt indbrud på graverkontoret i
Gadevang, men de kom ikke ind. Bruno søger for
reparation.

Pkt. 00:

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 02:

Godkendelse af referat fra
20. august 2019

-

Pkt. 05:
Nyt fra kassereren
(Ole)

-

Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2017 +
Revisionspåtegning på årsregnskabet
Revisionsprotokollat til årsregnskabet for 2018 +
Revisionspåtegning på årsregnskabet

-

-

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

-

Revisionsprotokollat 2018 PWC - Statsautoriseret
Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33771231 er alle
underskrevet.
Kvartalsrapport:
Vi har fået bevilget penge til Lydanlæg – samt
istandsættelse af salmebøger - ny projektor (som er
indkøbt)
Ny folder om kirken blev ikke bevilget heller ikke kort.
June, Bettina og Ole vil se på om vi kan lave egen
folder.
MobilePay
Vedr. mobilepay så er det ikke helt i orden endnu.
Status på præstekontor i Gadevang (svar fra stiftet)
Præstekontoret i Gadevang er i det nedlagte kapel er
delvist godkendt, men vi går ind for et midlertidigt
kontor, resten kan vi så tage stilling til senere.
Se tekst under referatet angående Menighedsrådets
behandling af Helsingør Stifts betingede godkendelse
af ombygning af nedlagte kapel på menighedsråd
mødet d. 17. september 2019.
Flytning af møde i gudstjenesteudvalget.
Gudstjenesteudvalget er udsat til senere.
Nyt tiltag: Der er morgensang 2 fredage om måneden
hvor der også er morgenmad og kaffe - 1. gang fredag
d. 11. oktober kl. 10.00 i konfirmandlængen.
Jordnær i Gadevang vil gerne have kirkekaffe 1 gang
månedlig. Præsterne har lavet et opslag som hedder
"Himmel og Jordnær"
Højskolen gik rigtig godt og vores nye kirke- og
kulturmedarbejder Julie klarede det flot.

Pkt. 07:
Nyt fra aktivitetsudvalget
(Gertrud)

-

Der er syng med aften d. 24.10 2019
Til Alle Helgens Aften kommer Mikkel Vold

Pkt. 08:
Personalenyt
(Torben)

-

Orgelsag – svar fra provsten
Der blev ikke bevilget penge til orgelsagen. Men
Torben går videre med det, for at se om han kan
skaffe pengene ad anden vej.
Nye LED pærer i Gadevang i stedet for glødepærer (ca.
16.000 for udskiftning af alle pærer)
Der er besluttet at udskifte pærer i Gadevang til de
nye LED pærer, som er meget billigere i drift. Der er
forskellige typer, idet nogle er dyre ca. 80 kr. stk. for
de dyreste og 30-35 kr. for de billigste. Bruno og
Torben vil se hvilke der passer bedst i farven.
Samtidig må lys dæmperen også udskiftes, da den
gamle ikke vil kunne fungere.

-

Pkt. 09:

”Nyt fra sognene”
Pkt. 10:
Input fra MR-medlemmer

-

frivillig tur afholdes den 27/9
Frivilligturen går til Bjørn Wiinblads Hus d. 27.09.2019.
Det aftaltes at babysalmesang (Xenia) – flyttes til
næste MR-møde

Velkommen tilbage til Nødebo Christine. Nu med
adresse på Sportsvej.
Pkt. 11:
Eventuelt

-

Næste MR-møde:
Ansvarlig:

Salmebøgerne skal indbindes. Gunvor finder de dårlige bøger
frem.
Torbens Koralbog skal også renoveres.
Vi har modtaget en henvendelse vedr. grafisk arbejde til Kirkeog Kro fra Nødebo Kro.
Der skal betales en del mere. Eva og Ole tager et møde med
”Kroen”
Mødet sluttede kl. 21.16.

Den 22. oktober 2019 kl. 19.15 i præstegården (4. tirsdag i
måneden pga. efterårsferie i uge 42)
Ulla

Ad pkt. 5
Menighedsrådets behandling af Helsingør Stifts betingede godkendelse af
ombygning af nedlagt kapel på menighedsrådsmøde den 17. september 2019
Helsingør stift har den 29. august 2019 skrevet til menighedsrådet, at Stiftsøvrigheden har
behandlet menighedsrådets ansøgning om ombygning af nedlagt kapel til et midlertidigt
præstekontor indtil udgangen af 2020.
Stiftsøvrigheden godkender projektet om ombygning af kapellet på betingelse af, at:
1. menighedsrådet på møde drøfter hensigtsmæssigheden af projektet,
2. menighedsrådet ligeledes drøfter hensigtsmæssigheden af et eventuelt behov for at få
bistand fra en arkitekt med henblik på rådgivning af bygningens muligheder set i lyset
af en kort og langsigtet løsning.
Menighedsrådet drøftede på mødet hensigtsmæssigheden af projektet set i lyset af, at der i
første omgang er tale om en ombygning af kapellet til kontor for Bettina Hovgaard-Schulze,
der er ansat i en midlertidig deltidsstilling indtil udgangen af 2020, hvor vores anden præst
Eva Holmegaard Larsens deltidsorlov udløber.
Det er en forholdsvis kort resterende ansættelsesperiode, men menighedsrådet vurderer, at
der er et akut behov for at Bettina Hovgaard-Schulze får egne kontorfaciliteter, så hun har
mulighed for at holde fortrolige samtaler med sognebørnene.
Samtidig vil etableringen af et sattelitkontor i Gadevang også efter udgangen af 2020 kunne
anvendes til samtaler med sognebørnene i Gadevang, hvad enten vi på det tidspunkt har en
eller to præster i sognet.
Den foreslåede løsning vil også bevare kirkegårdens udtryk uden nye bygninger og
kapelbygningen uforandret, bortset fra en ny dør og et nyt vindue til erstatning af den
nuværende trædør mod nord i det nedlagte kapel.
Det er derfor fortsat menighedsrådets ønske og beslutning at igangsætte ombygning af
kapellet hurtigst muligt ud fra det forslag, der har fået stiftsøvrighedens betingede
godkendelse.
Menighedsrådet drøftede desuden hensigtsmæssigheden i, at få en arkitekt til at rådgive om
bygningens muligheder set i lyset af en kort og langsigtet løsning.

Menighedsrådet har forståelse for, at der på langt sigt kan være perspektiver i en løsning,
som også inddrager gravernes opbevaringsrum.
Der er imidlertid ikke på nuværende tidspunkt noget behov for et sådant rum. Desuden
bruger den fælles kirkegårdsdrift pt det pågældende rum til opbevaring af redskaber og
maskiner.
Hvis vi ønskede at lave en langsigtet løsning med inddragelse af begge rum, skulle der først
laves en aftale med den fælles kirkegårdsdrift herom, samt findes alternativ placering af
maskiner og redskaber, formentlig i et nybygget skur.
Et sådant projekt med ændring af kirkegårdens indretning med en et nybygget skur skulle så
igennem endnu en forventet langvarig godkendelsesproces med fornyet inddragelse af stift,
den kgl. bygningsinspektør og landskabsarkitekt, og ville kunne udskyde etableringen af
præstekontor i Gadevang i endnu mange måneder.
Set i henhold til det akutte behov for kontorfaciliteter til Bettina Hovgaard-Schulze og til, at
det vil være en forholdsvis enkel opgave at lave en dør i væggen mellem de to rum, hvis man
på et senere tidspunkt ønsker at inddrage kirkegårdsdriftens opbevaringsrum, er
menighedsrådet enige om, at vi ikke på nuværende tidspunkt ønsker at inddrage en arkitekt
til at se på langsigtede løsninger for det nedlagte kapelrum og resten af kapelbygningen.
Det blev derfor vedtaget, at
•
•
•

•

Menighedsrådet går videre med det godkendte projekt.
Kirkeværgen indhenter tre tilbud på entreprisen i henhold til det godkendte projekt.
Menighedsrådet bemyndiger forretningsudvalget (formand, kasserer, personalekontakt
og de to præster) til at vælge et af tilbuddene, der herefter fremsendes til godkendelse
i Hillerøds provstiudvalg.
Menighedsrådet fremsender referat fra mødet, inkl. dette punkt til Hillerød
provstiudvalg og Stiftsøvrigheden inden igangsættelse af projektet.

