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1.

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af Dagsorden
2.
Underskrift af Beslutningspro-

Beslutningsprotokollen fra Menighedsrådsmødet 24. maj
2018 blev underskrevet.

tokol fra Menighedsrådsmøde
24. maj 2018.
3.



Orienteringssager




4.
Økonomi 2018
- Godkendelse af Kvartalsrap-

Reviderede honorarsatser for poster i menighedsrådene
gældende fra og med det nye kirkeår.
Provstiudvalget har godkendt økonomien ifm byggesagen vedr. indgangsforholdene i Systofte kirke, hvor
tidligere års udgifter til projektering er medtaget og hvor
et underskid på 23.002 kr. bliver finansieret af menighedsrådets frie midler.
Provstiudvalget har godkendt brug af frie midler til
reparation af kirkemur på Systofte kirkegård i 2018 til kr.
20.000 kr.

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt til fremsendelse til Provstiudvalget med bemærkninger om afvigelserne ift budgettet.

port for 2. kvartal af 2018
5.
Økonomi 2019

Budgetbidraget fremsendt til Provstiudvalget 12. juni 2018
med det angivne stempel blev godkendt.

- Godkendelse af fremsendt
budgetforslag for 2019 til Provstiudvalget med stemplet:
[Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34685193, Budget
2019, Bidrag budget afleveret d. 1206-2018 14:26]

6.
Kirke- og kirkegårdssyn 2018
- Drøftelse af synsudskrifter
inden fremsendelse til Provstiudvalget og igangsætning af
diverse arbejder

Synsudskrifter for Systofte og Nørre Ørslev kirker og kirkegårde blev gennemgået og godkendt til fremsendelse til
Provstiudvalget.
 Der søges om brug af frie midler til køb af ny dåbskande
til Systofte kirke til en pris på 10.000 kr.
 Den indvendige side af kirkemuren mod øst på Systofte
kirkegård til en pris på 20.000 kr. igangsættes og skal
være afsluttet inden 1. november.
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Kirkeværge og graver indhenter eksperthjælp til at se på
angrebet af borebiller på kirkeloft og i tårnrum i Nørre
Ørslev kirke snarest muligt.
Sognepræsten undersøger manuskriptholderen i Nrd.
Kirke mhp Nørre Ørslev kirke.

Fra synsudskriftet fra præstegården i 2017 igangsættes
aftalte arbejder af graveren vedr. maling af portlåger udvendigt og opfyldning af muld og græssåning langs grunden
rundt om konfirmandstuen mod vest og syd med muldjord
leveret af forpagteren af præstegårdsjorden.

7.
Nørre Ørslev kirkegård
- Status for omlægningen

Der igangsættes følgende arbejder snarest muligt:
1. Flytning af gravsten med hjælp af stenhugger.
2. Opfyldning af leveret muldjord på arealet med hjælp til
spredning og udjævning.
3. Græssåning af graver.
Herefter vurderes økonomien før det videre arbejde.
Systofte kan levere brosten til de 2 anlæg.

8.
Ustabile/løse gravsten på
kirkegårdene
- Drøftelse af sikringen af grav-

Graver og kirkeværge gennemgår inden næste menighedsrådsmøde hver deres kirkegård mhp at fastsætte det nøjagtige antal af gravsten, der skal sikres af gravstedsejere eller
af menighedsrådet.

sten med ejere, uden ejere og på
lapidarium på Systofte kirkegård
9.
Systofte kirke

Det blev besluttet at indkøbe en salmebogsvogn i egetræ hos
DanSand til Systofte kirke til en pris på ca. 8.000 kr.

- Forslag om indkøb af salmebogsvogn
10.

Budgetsamråd i Lindeskovkirken tirsdag den 28. august kl. 19:00
Kasserer og formand deltager.
Koncert i Systofte kirke tirsdag den 4. september kl.
19:00 med troubadouren/folkesangeren Walther
Sognepræsten sørger for drikkelse til pausen.
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’Mere end kirke’ – Stiftet inviterer til debatmøde i Majbølle kirke tirsdag den 18. september kl. 19-21
Interesserede tilmelder sig.

Næste møde:

Tirsdag den 30. oktober kl. 19:00

- Næste Menighedsrådsmøde:
11.



EVENTUELT



Der serveres kirkekaffe ved Nørre Ørslev kirke ifm Høstgudstjenesten 26. august af sognepræsten, Jannie og
John
Povl er p-vagt ved Systofte kirke søndag 2. september fra
kl. 9:30
Tom og Birthe har hver en præstepraktikant den første
weekend i oktober. Toms praktikant skal prædike i Nørre
Ørslev kirke søndag den 7. oktober.

Nørre Ørslev, den 22. august 2018

John Nielsen

Knud Brusgaard Nielsen

Jens Lollike

Søren Dahldorph Jørgensen

Jannie Bech

Povl Aage

Tom Friis

Else Marie Petersen

Knud Brusgaard Nielsen

