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NØRRE ØRSLEV-SYSTOFTE
SOGNES MENIGHEDSRÅD
Dagsorden
1.
Godkendelse af Dagsorden

Dato: 08.08.2017

Blad nr. 8

Kl. 19:00 – 21:45

Formandens initialer:

Beslutning
Afbud fra Jens Lollike.
Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Dagsorden blev godkendt.

2.
Underskrift af Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet
12. juni 2017

Beslutningsprotokollen fra mødet 12. juni 2017 blev underskrevet.

3.
Orienteringssager:

Kirkeværgerne orienterede om igangsatte og planlagte synsarbejder.

4.
Økonomi 2017
- Godkendelse af Kvartalsrapport
(2) for perioden 01.01.201730.06.2017

Kvartalsrapporten for 2. kvartal af 2017 blev fremlagt og
gennemgået af kassereren.
Status stemmer stort set med budgettet.
Efter at regnskabsføreren har flyttet en post und Anlægsbevillinger blev kvartalsrapporten godkendt med henblik på
fremsendelse til Provstiudvalget.
Der udbetales menighedsrådsmedlemmer, der medbringer
kaffebrød til møderne 20 kr. pr. deltager/200 kr. pr. menighedsrådsmøde.

Udvalgets indstilling ang. program, invitationer, traktement,
5.
Sognepræstens 25 års jubilæum økonomi, praktisk afvikling m.v. blev fremlagt, drøftet og
besluttet.
søndag 8. oktober
- Beslutning om økonomi, program m.v. efter oplæg fra udvalg

6.
Drøftelse af ’Betænkning vedr.
Menighedsrådsvalg i fremtiden’

Det blev besluttet at fremsende høringssvar til Kirkeministeriet med en positiv tilkendegivelse vedrørende forslaget til
fremtidens menighedsrådsvalg.
Formanden udarbejder forslag til høringssvar.

Sammendrag udsendt sammen med
dagsorden for mødet 12.06.2017

7.
Adgangsforhold Systofte kirke
- Økonomi
- Udvendig beslyning
- Anvist lampe

En aktuel opgørelse over økonomien viser, at projektet
holder sig inden for den opstillede ramme.
Stiftsøvrighedens krav om bestemte kobberlamper og
placering af disse blev taget til efterretning.
Håndværkere og arkitekt kontaktes for at få arbejdet gjort
færdigt.

8.
Forpagtning af præstegårdsjorden (7,2 ha)
- Nugældende kontrakt udløber
31.12.2017

Den nugældende forpagtningskontrakt forlænges for en 5årig periode (01.01.2018-31.12.2022) med uændret indhold.
Der udarbejdes et tillæg med forlængelsen til den nugældende forpagtningskontrakt.
I samråd med forpagteren iværksætter Præstegårdsudvalget
en nødvendig reparation af en del af dræningen.

9.
Regnskabsinstruks
- Beslutning om indhold

Formandens udkast til en ny Regnskabsinstruks blev gennemgået og vedtaget.
Formanden færdiggør instruksen i samråd med regnskabsføreren.
Der udstedes Kørselsbemyndigelse for graverne ved Systofte
og Nørre Ørslev kirker, organisten ved begge kirker og kirkesangeren ved Nørre Ørslev kirke.

10.
Kørselsbemyndigelse
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NØRRE ØRSLEV-SYSTOFTE
SOGNES MENIGHEDSRÅD
Dagsorden

Dato: 08.08.2017

Blad nr. 8

Kl. 19:00 – 21:45

Formandens initialer:

Beslutning

- Beslutning om kørselsbemyndigelse til relevante personer
11.
Folkekirkens Intranet
- Minikursus i brug af den digitale arbejdsplads (DAP)

Menighedsrådets medlemmer blev instrueret i brug af Folkekirkens Intranet (Den Digitale Arbejdsplads/DAP)

12.
Næste møde:
- Næste Menighedsrådsmøde:

Næste Menighedsrådsmøde afholdes tirsdag den 24.
oktober 2017 kl. 19:00

- Andre møder:

Orienterende møde vedrørende Valg til Provstiudvalg
og Stiftsråd mandag 21. august kl. 19:00 i Lindeskovkirken
Formanden, Jannie, Jane og Else Marie deltager.
Budgetsamråd tirsdag 29. august kl. 19:00 i Lindeskovkirken
Formanden og kassereren deltager.

13.
EVENTUELT

Der undersøges for borebiller i Systofte og Nørre Ørslev
kirker af Rentokil.

Nørre Ørslev, den 16. august 2017

Referat ved Knud Brusgaard Nielsen
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