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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

 
 

1.  

Godkendelse af Dagsorden 
 

Punkt vedr. ’Regnskabskontorets fremtid’ sættes på dags-

ordenen.                                                                         

Dagordenen godkendt.                                                           

Claus Kepp deltog i mødet som medarbejderrepræsentant.                                                                                    

2.   

Underskrift af Beslutningspro-

tokol fra Menighedsrådsmødet 

20. september 2022 
 

Beslutningsprotokollen blev underskrevet. 

3. 

Orienteringssager 
 

 PU har i skrivelse af 5.10.2022 godkendt forpagtnings-

kontrakten mellem menighedsrådet og Skovsminde I/S 

for perioden 1.01.2023-31.12.2027. 

 PU har i skrivelse af 12.10.2022 godkendt synsudskrifter 

for afholdt syn 19.05.2022 med bemærkning om, at 

manuskriptholder på prædikestolen i Nørre Ørslev kirke 

skal udbedres straks. 

 PU har i skrivelse af 12.10.2022 godkendt Kvartalsrap-

port 2 pr. 30.06.2022 med ønsket om at få forklaring på 

manglende bogførte lønudgifter på Formål 2. Kasserer 

tilsender PU forklaring. 

 Den nye materialeplads på Nørre Ørslev kirkegård er 

færdig bortset fra zinkhætten øverst på siderne. 

 Regnskabserklæring 2021 til underskrift modtaget fra 

revisor. 

 Der planlægges en dramatisk aften i Nørre Ørslev kirke 

tirsdag 2. maj 2023 på 75 års dagen for Johanne Ander-

sens indsættelse. Nærmere materiale udsendes. 
 

4. 

Biskoppens skrivelse vedr. ram-

mer for afholdelse af gudstje-

nester og gudstjenestefrekvens 

m.v. i perioden 1.10.2022-

1.04.2023 

- Drøftelse og beslutning om 

lokale ændringer og initiativer 
 

Med baggrund i biskoppens skrivelse blev det besluttet 

 at gudstjenester i vore 2 kirker fra og med 30. oktober 

kl. 11:00 flyttes til Konfirmandstuen i Præstegården, 

bortset fra kirkelige handlinger, Allehelgen i begge kirker 

og Juleaften i begge kirker med ikke over 19 graders 

varme 

 at der snarest muligt bringes et opslag i Ugeavisen med 

dage, tidspunkter og lokalitet 

 at Jannie, Tom og Knud indretter Konfirmandstuen til 

’kirkerum’ 

 at der ved allerede planlagte gudstjenester i begge kirker 

samme dag sker aflysning af den ene 

 at begge kirker står uopvarmede i de mellemliggende 
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perioder bortset fra frostperioder, hvor der holdes en 

grundvarme på 5 grader 

 at der med velfungerende hygrometre holdes øje med 

luftfugtigheden af hensyn til orglet 

 at muligheden for at købe/leje en passende affugter un-

dersøges nærmere 

 at graverne sørger for, at der sker kontinuerlig ventila-

tion i kirkerne ved træk gennem åbne vinduer 

Praktiske tiltag: 

 Styre kedeltemperaturen i Nørre Ørslev til laveste mulig-

hed 

 Lukke for det varme vand i begge graverhuse/toiletter 

 Lukke for varmen i de offentlige toiletter i frostfrie 

perioder 

 Åbne/slukke for varmen i graverhusenes opholdsrum 

efter brug 

 Ingen udendørs belysning af de 2 kirker 

 3 juletræer i vinduer mod vej i Systofte 

 Enkle batteridrevne og timerstyrede lyskæder i vinduerne 

i Nørre Ørslev 
   

5.   

Regnskabskontorets (DSM) 

fremtid 

- Pr. 1. november har regn-

skabsføreren opsagt sin stilling 

 

I den foreliggende situation ses 2 muligheder: 

Enten at lade den nuværende regnskabsfører fortsætte som 

privat ansat som vores regnskabsfører eller at lade Nykøbing 

F. menighedsråds administration overtage opgaven, hvilket 

de har tilbudt. 
 

Kasserer og formand deltager 17. oktober i et møde med 

repræsentanter for Nykøbings menighedsråd og administra-

tion og de fleste andre råd i samarbejdet DSM for at høre om 

Nykøbing kan give os et tilbud, der lever op til vores behov. 
 

6.   

Næste møde i Menighedsrådet 
 

 

Torsdag den 17. november kl. 19:00 

7.   

EVENTUELT 

 

Intet at bemærke. 

 

Nørre Ørslev, den 15. oktober 2022                           Referat ved Knud Brusgaard Nielsen 
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