MR-møde nr. 123
Konfirmandlængen kl. 19.15
Referat: 12. oktober 2021
Deltagere: Anne Lisbeth Schmidt, Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt,
Kirsten Aunstrup, Ole Strand, Søren P. Østergaard, Torben Svendsen og Bruno Bjerre.
Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov), Hanne Vrangbæk
Ansvarlig: Lisbeth
Referent: Lisbeth
01. Godkendelse af dagsorden: godkendt.
02. Godkendelse af referat fra den 21. september 2021: godkendt.
03. Nyt fra formanden (June)
a. Menighedsmøde – dato, planlægning og afholdelse: afholdes 12. december kl.
12 i Cafe Jordnær? med gløgg og æbleskiver. Beslutning: opgaven hører under
aktivitetsudvalget.
b. Tilbagemelding fra Landemode: June og Kristen deltog i mødet, der blev afholdt i
Helsingør Domkirke.
c. Fremvisere til Nødebo Kirke (fremviserlav?): ingen beslutning om fremvisere.
Diskussion om trefløjet A4-pamflet til kirken. Kan version fremstillet af Hanne
Nøhr genanvendes? Ole forespørger. Forslag om logbog over besøg.
Beslutning: fremviserlav og pamflet tages op på næste møde.
04. Nyt fra kassereren (Ole)
a. Kasserapport: gennemgået. Forbrug balancerer med udgangen af september
2021.
b. Årsbudget 2022: godkendt.

05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten)
a. Ansættelse af ny kirke- og kulturmedarbejder: Vi har ansat en person fra 22.
november 2021. Julie Berggren er ophørt 1. oktober 2021.
Gunvor Nielsen har derfor har/har haft ekstra timer i september-oktober.
Mwansa er timelønnet, op til 8 timer ugentligt.
Vi vil gerne ansætte en af ansøgerne til at lave babysalmesang i 2022 (der er
plads i budgettet pga. ubrugte taxa-penge til konfirmander).
b. Husk at afholde restferie inden 31.12.2021. Fem feriefridage kan overføres til
2022.

06. Nyt fra præsterne (Eva): vi oplever ikke tilbagegang, menigheden er vendt tilbage.
”Det politiske mødested” ved Lars Løkke Rasmussen afholdes 15. december om
aftenen i konfirmandstuen med emnet: Hvorfor er så mange ulykkelige ved juletid?
60 personer kan deltage. Tilmelding her: https://detpolitiskemoedested.dk/.
Nødebo Kirke er DR’s radiojulekirke d. 24. december kl. 14, den 25. december kl. 10
og den 26. december kl. 10.
07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben): ingen nye aktiviteter. Referat afsendes af møde i
aktivitetsudvalg 14. september 2021.
08. Personalenyt (Torben + personale): Der er ikke kommet svar på brev vedr. referat af
konsulentrunde af 17. september 2021, hvor menighedsrådet beder om uvildig
vurdering af orgelsagen ved anden sagkyndig konsulent. Torben rykker provstiet om
senest en måned.
09. ”Nyt fra sognene”: Kirkekaffe på Cafe Jordnær den
10. Input fra MR-medlemmer
a. Axel – varme/udluftning i Nødebo kirke: Kamp Kirkevarmes skitseforslag til
udskiftning af varmestyringssystem til anlæg med kalenderfunktion og
automatisk styring af grundvarme inkl. udskiftning af utidssvarende el-tavle og
installation af kondensaffugter blev gennemgået. Efter menighedsmødet har det
vist sig, at der først skal søges myndighedsgodkendelse af opgaven i Stiftet.
Hvis godkendelse, praktisk godkendelse i Provstiet, som kan stille krav om flere
tilbud. Axel varetager sagsstyringen.
11. Eventuelt: Julefest
Bruno: Gadevang Kirke er rengjort for flagermus, gasfyr bliver monteret. Katafalk og
rampe installeret. Elektriker skifter LED-pærer udendørs. Nødebo Kirke: nyt komfur
indkøbes til konfirmandslænge. Foreslår at fjerne skraldespand/askebæger uden for
kirkedøren i Nødebo.
Ide: at afkrydse i ”Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke og Gadevang Kirke
over planlagte opgaver”, når Bruno deltager.
12. Evt. lukket pkt.
Møde sluttede: kl. 21.25
Næste MR-mødedato:17. november 2021
Ansvarlig: Kirsten

