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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

  

1.  

Godkendelse af Dagsorden 
 

Claus Kepp deltog som medarbejderrepræsentant.                                              

Dagsordenen blev godkendt med et nyt punkt vedr. 

ChurchDesk.                                                          

2. 

Underskrift af Beslutningsproto-

kol fra Menighedsrådsmødet 7. 

juni 2022 
 

Beslutningsprotokollen blev underskrevet. 

3. 

Orienteringssager 
 

 PU har godkendt Kvartalsrapport 1 i brev af 15.06.2022. 

 Invitation til Landemode onsdag den 5. oktober med 

tilmeldingsfrist til formanden senest 19. september. Tom 

og Helen tilmeldte sig. 

 Tilbud om køb af blomster på regning fra ’Fruens Vilje’ i 

Sdr. Kirkeby 

 Retningslinjer for opsætning af el-ladestandere ved præ-

stegårde 

 Ny bogføringslov fra 1.01.2023, hvorefter alle regn-

skabsmaterialer skal opbevares elektronisk. Alle former 

for bilag skal fremover være i A4-format. Nærmere 

følger. 

 Jannie orienterede om, at hun på opfordring er indtrådt i 

et Stiftsudvalg med henblik på at arrangere et 75 års 

jubilæum fredag 28. april 2023 omkring Nørre Ørslev 

kirke på dagen for indsættelsen af landets første kvinde-

lige præst.                                                            

Sognepræsten er blevet kontaktet af en Ester Rützov med 

et tilbud om opførelse af en dramatisering af ’kampen’ 

om vedtagelsen af muligheden for, at kvinder fremover 

kunne indsættes som præster. 
 

4. 

Økonomi 2022: 

- Godkendelse af Kvartalsrap-

port 2 for 01.01.-30.06.2022 
 

 

Kassereren fremlagde Kvartalsrapport 2 (01.01.2022-

30.06.2022) og gjorde rede for de forhold, der afviger fra 

budgettet. 

Kvartalsrapporten blev godkendt med bemærkningen om, at 

olie- og elpriserne i kirker og præstegård ikke kan holde 

budgettet. 

Kvartalsrapport 2 fremsendes inden 31. august til Provsti-

udvalget og Regnskabskontoret. 

OBS! Med baggrund i de voldsomme prisstigninger skal alle 

indkøb og arbejder nøje vurderes og der skal udvises til-

bageholdenhed for at sikre, at vores budget for indevæ-
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rende år ikke overskrides! 

Det drøftedes, om regninger på aftaler på kirkegårdsarbejder 

burde udsendes pr. 1. oktober, så betalingen blev holdt 

inden for regnskabsåret. Dette tages op på næste møde.  
 

5. 

Økonomi 2023: 

- Godkendelse af budgetbidrag 

fremsendt til Provstiudvalget 

med stemplet:                            

[Nørre Ørslev-Systofte Sognes 
Menighedsråd, CVR-nr. 34685193, 
Budget 2023, , Bidrag budget 

afleveret d. 15-06-2022 14:25] 

 

Det fremsendte budgetbidrag til Provstiudvalget pr. 

15.06.2022 blev godkendt med det anførte stempel. 

Referat fra afholdt Budgetsamrådsmøde 16.08.2022 blev 

drøftet. 

6. 

Forpagtning af præstegårds-

jorden fra 1. januar 2023 

- Indhentning af tilbud 
 

Det blev besluttet at bede VKST om at stå for arbejdet med 

at bortforpagte præstegårdsjorden for en 5-årig periode 

01.01.2023-31.12.2027. 

Formanden kontakter VKST og sætter processen i gang 

straks. 
 

7. 

Supplerende lys i koret i Systofte 

kirke 

- Sagens stilling 

Med baggrund i kritiske udtalelser til det indsendte projekt 

fra den kgl. bygningsinspektør og Nationalmuseet, har 

Oxholm Lightning fremsendt et ændret projekt, som op-

fylder de fremførte kritikpunkter. Peter Oxholm har været i 

dialog med den kgl. bygningsinspektør. 

Det ændrede projekt indsendes til Stiftet med de tilføjelser, 

der mangler. 
 

8. 

Arbejder til udførelse i 2022 i 

henhold til Synsrapporterne 

: 

På Nørre Ørslev kirke og kirkegård beder vi murermester Ivar 

Damgaard om inden udgangen af oktober at  

- understryge tårntag og tag over våbenhus 

- behandle mod angreb af borebiller af bærende bjælke i 

tårnet og midterbjælke i skibets tagkonstruktion 

- reparere belægningen ved indgang mod nord 

Arbejder på Systofte kirke og kirkegård tages op på næste 

møde. 
 

9. 

Grandækningskursus på Systofte 

kirkegård mandag 24.10.2022 

 
 

Det blev besluttet at være vært ved kursusdagen, der delvis 

foregår i Systofte Forsamlingshus.  

Menighedsråder er vært ved morgenkaffe/rundstykker, mens 

Graverforeningen er vært ved frokosten.  

Nærmere program og deltagerantal kommer på et senere 

tidspunkt. 
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Der startes 08:30 i forsamlingshuset, hvorefter deltagerne 

samles i Systofte kirke, hvor sognepræsten fortæller om 

kirke, kirkegård og sogn. 

Claus Kepp er tovholder for dagen og har forbindelsen til 

Graverforeningen. 

Jannie og Knud hjælper med det praktiske i forsamlings-

huset. 
 

10. 

Beslutning om evt. aftale med 

platformen ChurchDesk  
 

Efter drøftelse af udsendt orienteringsskrivelse blev det 

besluttet ikke at indgå aftale med ChurchDesk, da plat-

formen vil være for omfangsrig i forhold til vores organi-

sations størrelse. 

 

11. 

Næste møde: 

Aftales på et senere tidspunkt. 
 

10.   

EVENTUELT 

Tom orienterede om en række arrangementer, som også er 

omtalt i det netop udsendte Kirkeblad. 
 

 

Nørre Ørslev, den 24. august 2022                             Referat ved Knud Brusgaard Nielsen 

 

 

 

Jens Lollike                  Tom Friis                    John Nielsen 

 

 

Søren Dahldorph Jørgensen         Helen Bille Hansen       Povl Aage                       

 

 

Jannie Bech            Jørn Blomquist         Knud Brusgaard Nielsen  

 

 


