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1.

Afbud fra Povl Aage.
Sognepræst Tom Friis deltog kort i starten af mødet inden
han fortsatte til Sdr. Kirkeby for at deltage i Provstesyn.
Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af Dagsorden

2.

Beslutningsprotokollen blev underskrevet.

Underskrift af Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet 27. marts 2019
3.



Orienteringssager:



4.
Økonomi 2019
- Godkendelse af Kvartalsrapport for 1. kvartal af 2019
5.
Økonomi 2020
Drøftelse og godkendelse af
budget for 2020

Drøftelse af enkelte punkter fra referat af Formandsmøde
i Provstiet 30.04.2019
Invitation til Årsmøde/Landemode med tilmelding til
formanden senest 1. juni.
Prøveperiode på kirke.dk anbefales.

Den udsendte Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt
til fremsendelse til Provstiudvalget med bemærkning om
ekstraordinære udgifter vedr. behandling af borebilleangrebet i Nørre Ørslev kirke.
Beløbet søges evt. dækket af 5%-midler sidst på året.
Et budget for 2020 udarbejdet af regnskabsfører, kasserer
og formand inden for den udmeldte driftsramme på
1.316.413 kr. blev gennemgået og godkendt som fremsendt
til Provstiet med stemplet:
[Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
34685193, Budget 2000, Bidrag Budget afleveret d.
16.05.2019 10:45]

Der ansøges om anlægsmidler til dækning af udgifter på
1.234.375 kr. til nyt tag og isolering af præstegården, hvor
der indgår 284.375 kr. fra præstegårdens frie midler.
Der ansøges om 30.000 kr. til sikring af gravminder, der
vedligeholdes af menighedsrådet.
Der foretages en finpudsning af budgettet inden det endelige budget fremsendes til Provstiet i oktober.
Fremover udarbejdes og godkendes budgettet på et menighedsrådsmøde før fremsendelse til Provstiet inden 15. juni.

6.
Forøgelse af varmeeffekten i
Nørre Ørslev kirke
- Status på arbejdet

Arbejdet udføres snarest.
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7.

Det blev besluttet at fastlægge en Personalepolitik.
På det kommende møde aftales en køreplan.
Menighedsrådets medlemmer indhenter inden næste møde
eksempler på udarbejdede personalepolitikker fra andre
menighedsråd.

Personalepolitik
- Drøftelse af udarbejdelse af
vores egen Personalepolitik
8.
Provstesyn 20. maj
- Evaluering
9.
Næste møder:

Det aftaltes, at Ivar Damgaard snarest muligt udfører forsøgsprojektet med at hugge det aftalte stykke af soklen på
Nørre Ørslev kirke fri indtil fast grund. Efterfølgende
behandles soklen med kønrøg.
Det aftaltes af hensyn til Kvartalsrapport 2 at afholde næste
menighedsrådsmøde i uge 34. Formanden skriver rundt for
at finde den bedste fælles mødedag.
Det aftaltes, at Jannie og Else Marie sørger for en passende
gave i forbindelse med det forestående bryllup i præstefamilien.

10.
EVENTUELT

Nørre Ørslev, den 21. maj 2019

John Nielsen

Referat ved Knud Brusgaard Nielsen

Jens Lollike

Søren Dahldorph Jørgensen

Jannie Bech

Tom Friis

Else Marie Petersen

Knud Brusgaard Nielsen

