MR-møde nr. 128
Konfirmandlængen kl. 19.15
Referat: 15. marts 2022
Deltagere: Axel Poulsen, Eva Holmegaard Larsen, June Maya Lekfeldt, Anne Lisbeth Schmidt,
Ole Strand, Søren P. Østergaard og Torben Svendsen
Afbud fra: Xenia Buus Hermann (orlov), Hanne Vrangbæk, Kirsten Aunstrup
Ansvarlig: Ole Strand
Referent: Lisbeth
Indledning med Den blå anemone + opløftende emne af den ansvarlige
01. Dagsorden blev godkendt
02. Referat af menighedsrådsmøde den 23. februar 2022 blev godkendt
03. Nyt fra formanden (June)
a. Alterkalk i Gadevang repareres 17.3.2022 på Nationalmuseet og returneres til
kirken.
b. Skader på dåbskande og to dåbsfade fra Nødebo Kirke. Besigtigelse 17.3.2002
ved Nationalmuseet; tilbud udarbejdes.
04. Nyt fra kassereren (Ole)
a. Årsregnskab
Ole fortalte, at overskuddet på 15.517,28 kr. holder stik efter den endelige
beregning. MR kunne derefter godkende regnskab.
Godkendelses streng: Nødebo-Gadevang Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 24176312,
Regnskab 2021, Afleveret d. 14-03-2022 09:28

b. Oversigt - budget og bogførte bilag pr. 28/2
Gennemgang af Oles oversigt over hvordan det står til med rådets finanser på
de områder, hvor vi selv har indflydelse på forbruget – af fx vedligehold, indkøb,
aktiviteter og efteruddannelse. Oversigten er opgjort pr. 28/2 ud fra de bilag,
der er bogført på det tidspunkt. Så der kan være udgifter vedrørende januarfebruar, som ikke er med, fordi de ikke var bogført på det tidspunkt.
c. Vi skal have opmærksomhed på efteruddannelsesposten gennem året.
05. Nyt fra kontaktperson (Kirsten)
June redegjorde i Kirstens fravær for følgende:
a. MUS-samtaler er gennemført for alle.
b. Allan har tager kursus i skriveskabelon.
c. Sunyee Shin har ansøgt om at blive udsendt på en måneds arbejde for Røde
Kors, hvor Dorthe Larsen fra Hørsholm vil vikariere; tiltrådt.

d. Sunyee vil gerne købe ny plantekrukke til Nødebos gårdsplads; tiltrådt.
e. Ole sørger for betalingskort fra COOP, Dagrofa, Inco.
f. Ole aftaler dato for Provstiets budgetkursus for personale á 1 times varighed.
06. Nyt fra præsten (Eva)
a. 10-12 minikonfirmander fra Nødebo Skoles 3. klasse er startet hos Sunyee.
b. Børnekirken i Gadevang Kirke kørte også godt i marts; Sunyee medvirker.
Henvendelse til Hillerød Posten om successen. Evaluering af forløb på MHRmøde 17.5.2022.
c. Sogneaften 7.4.2022 i Nødebo Konfirmandstue ved Christian Gottlieb om den
russiske kirke.
07. Nyt fra aktivitetsudvalget (Torben)
a. Referat er udsendt af møde d. 3.3.2022.
08. Personalenyt (Torben + personale)
a. Aftalt at bruge overskuddet fra 2021 til at indkøbe højskolesangbøger (kr.
14.700). Ole ansøger om brug af frie midler hertil ved førstkommende
provstiudvalgsmøde den 12/4.
b. Gadevangs klaver trænger til udskiftning; der udarbejdes indstilling om nyt
instrument ved Torben.
c. Orgelsag: Torben har været i kontakt med specialkonsulent Stefanie Laursen.
Der skal skaffes tegningsmateriale og statiske beregninger; svært at få en
second opinion fra en anden orgelkonsulent. MHR ønsker at tage sagen op på
konsulentrunden d. 22.-23.11.2022.
d. Nedsættelse af udvalg til forskønnelse af Nødebo Kirke: Kirsten, Eva, June,
Lisbeth. Forslag om ændringer (alterparti med belysning, stengulv, alterbord,
podie) fremlægges på konsulentrunden d. 22.-23.11.2022.
e. Ekstranøgler er fremskaffet.
09. ”Nyt fra sognene”
Intet
10. Input fra MR-medlemmer
a. Axel fortalte om det etårige lovpligtige eftersyn af tagreparation på Nødebo Kirke
d. 9.3.2022 kl. 10 med ansvarshavende arkitekt Mogens Nielsen og
håndværkerne, Bruno, Axel og Lisbeth. Der var tale om mindre reparationer, der
skal udføres inden for den allerede betalte regning: udbedring af understrygning
på våbenhus skal forhindre indtrængning af vand, liste skal påsættes tårn og
enkelte tegl skal rettes op (våbenhus).
11. Eventuelt

a. Lisbeth efterlyste bedømmelse af ”Synsrapporter for præstebolig, Nødebo Kirke
og Gadevang Kirke over planlagte opgaver”. Fungerer oversigten, så vi har
bedre styr på de bygningsmæssige opgaver, der er udført eller skal udføres?
Tages op på kommende MHR-møde.
b. Spørgsmål til fremmødeoptællinger og arealberegninger i brev fra Hillerød
Provsti tages op på kommende MHR-møde.
12. Evt. lukket pkt.
a. Intet til referat

Møde sluttede: 21.15
Næste MR-mødedato: 19. april 2022 kl. 19.15 i konfirmandlængen
Ansvarlig: Lisbeth

