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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

1.  

Godkendelse af Dagsorden 

 

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.      

Dagsorden blev godkendt.                                                                                        

2.  

Beslutningsprotokol fra menig-

hedsrådsmødet 22. januar 2020 
 

Beslutningsprotokollen blev godkendt og underskrevet. 

3. 

Orienteringssager: 
 

 Prøveabonnement på kirke.dk i 5 mdr. for 499 kr., hvor 

ansatte og menighedsrådsmedlemmer tilbydes deltagelse 

 Tilmeldt Konsulentrunde 26. maj 2020 vedr. materiale-

plads på Nørre Ørslev kirkegård 

 PU indrykker annonce vedr. Orienteringsmøde tirsdag 

den 9. juni ifm Menighedsrådsvalget. 

 Fra og med 18. maj kan der afholdes gudstjenester efter 

særlige retningslinjer. 
 

4. 

Økonomi 2019 

- Godkendelse af afleveret regn-

skab for 2019. 
 

Regnskabet er yderst tilfredsstillende og stemmer overens 

med det opstillede budget.                                            

Regnskabet blev godkendt som fremsendt med menigheds-

rådets forklaringer og stemplet: 

[Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menig-hedsråd, CVR-nr. 34685193, 

Regnskab 2019, Afleveret d. 25-03-2020 09:46] 
 

5. 

Økonomi 2020 

- Godkendelse af Kvartalsrap-

port for 01.01.-31.03.2020 
 

Kvartalsrapport 1 (01.01.2020-31.03.2020) blev godkendt 

uden bemærkninger. 

6. 

Økonomi 2021: 

- Budget for 2021 

Kasserer og formand udarbejder i samråd med regnskabs-

fører et forslag til budgetbidrag for 2021 til behandling på 

menighedsrådsmødet den 3. juni på baggrund af de ud-

meldte drifts- og anlægsrammer. 

Der tages stilling til udvendig kalkning af Nørre Ørslev kirke i 

2021 efter Kirkesyn 3. juni. 
 

7. 

Referat fra Medarbejdermødet 

24.02.2020    
 

På baggrund af udsendt referat fra medarbejdermødet 24. 

februar gennemgik kontaktpersonen de vigtigste punkter og 

svarede på spørgsmål. 

8. 

Valg til Menighedsråd 2020 

- Resultat af forespørgsel hos 

Sonderingen efter kandidater i Nørre Ørslev Sogn havde ført 

til et positivt resultat. 

Sonderingen efter kandidater i Systofte Sogn havde ikke 
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Dagsorden Beslutning 

foreslåede kandidater/stedfor-

trædere i Nørre Ørslev og Sys-

tofte 

- Orienteringsmødet 9. juni kl. 

19:30 i Systofte Forsamlingshus 
 

umiddelbart ført til et positivt resultat, hvorfor indsatsen 

frem mod Orienteringsmødet 9. juni forstærkes. 
 

Orienteringsmødet den 9. juni kl. 19:30 i Systofte Forsam-

lingshus forløber efter en fast dagsorden. 

Else-Marie og Povl sørger for kaffe og brød. 
 

9. 

Dagsorden til Fællesmøde 2020 

- Forslag til mødedag inden af-

levering af budget for 2021? 

- Forslag til indhold af dagsor-

den: 

 Præstegårdsudvalg/Økonomi 

 Kirkeblad 

 Kor 

 Fælles udflugt: Forslag til 

dato/indhold? 

 Fælles julekomsammen:     

Fredag den 27. november kl. 

18:30? 

 Julestjerner til sognenes 

ældre > 75 år 
 

Der planlægges efter en mødeaften først på efteråret. 

Forslag til mødeaften drøftes på det kommende menigheds-

rådsmøde. 

Indhold af dagsorden blev vedtaget. 

10.  

Præstegården: 

- Reparation af vej/indkørsel?  

- Stubbe for enden af plænen?  

Det aftaltes, at stubbe/rødder for enden af præstegårds-

haven bliver rodfræset af Ole Aalborg. (Else-Marie) 

Det aftaltes at rekvirere et tilbud på renovering af præste-

gårdens indkørsel og gårdsplads fra Eno Højgaard. (John) 
 

11.  

Syn af kirker og kirkegårde 

- Dato og klokkeslæt? 
 

Der aftaltes kirke- og kirkegårdsyn onsdag den 3. juni kl. 

15:00 i Systofte efterfulgt af kirke- og kirkegårdssyn i Nørre 

Ørslev. 

Der afsluttes med spisning i præstegården (Else-Marie) 
 

13.  

Næste møder: 

 

 

Kirke- og kirkegårdssyn  

onsdag den 3. juni kl. 15:00 i Systofte 

Efterfulgt af kirke- og kirkegårdssyn i Nørre Ørslev 

Afsluttes med fælles spisning. 
 

Menighedsrådsmøde 

Onsdag den 3. juni i forlængelse af kirke- og kirkegårdssyn. 
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Dagsorden Beslutning 

 

Orienteringsmøde 9. juni kl. 19:30                                        

i Systofte Forsamlingshus 

Offentligt orienteringsmøde om valget til menighedsrådet. 

På orienteringsmødet skal menighedsrådet bl.a. orientere om 

arbejdet i den forløbne funktionsperiode, kommende 

opgaver, datoer og regler for Valgforsamlingen og antallet af 

kandidater, der skal vælges til menighedsrådet. 
 

Valgforsamling 15. september kl. 19:30                          

i Systofte Forsamlingshus 

På Valgforsamlingen afholdes valget til menighedsrådet. 

Opstilling og valg af kandidater foregår på mødet. 

Kandidater præsenterer sig, der er mulighed for debat og der 

gennemføres en skriftlig afstemning om de opstillede 

kandidater. Resultatet af afstemningen afgør, hvem der er 

valgt til menighedsrådet. Loven gør det muligt, at der 

efterfølgende udløses et afstemningsvalg ved, at der ind-

leveres en liste med kandidater og stillere. I disse tilfælde 

gennemføres et afstemningsvalg.  
 

14. 

EVENTUELT 

 

 Tom undersøger mulighederne for en ny telefonsvarer. 

 

 

Nørre Ørslev, den 18. maj 2020                                  Referat ved Knud Brusgaard Nielsen  

 

 

 

          John Nielsen                     Jens Lollike                        Tom Friis 

 

 

Søren Dahldorph Jørgensen        Povl Aage          Else Marie Petersen      

 

 

  Jannie Bech                              Knud Brusgaard Nielsen  


