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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

1.  

Godkendelse af Dagsorden 

 

Afbud fra John Nielsen.                                                           

Afbud på dagen pga sygdom fra Povl Aage og Knud Brus-

gaard Nielsen.                                                                

Dagsorden blev godkendt.                                                                                                                             

2. 

Orienteringssager: 
 

 Ansættelse af ny kirkesanger i Nørre Ørslev 

Joan Kragh er allerede kommet godt i gang og har medvirket 

ved både gudstjenester, dåb og begravelse. 

 Status over valget til Menighedsrådet 

Menighedsrådet er fuldtalligt med 8 medlemmer. De nye er 

Helen Bille Hansen og Jørn Erland Blomquist fra Systofte. 

Suppleanter for Systofte: 1. Finn Hemmingsen 2. Else Marie 

Petersen 3. Ragna Lollike.                                               

Suppleanter for Nr. Ørslev: 1. Christina Charlotte Jacobsen  

2. Pia Grønning.   

 Brev af 08.09.2020 fra PU vedr. godkendelse af syns-

protokoller 

Ingen bemærkninger. 

 Bemærkninger til referat af Fællesmødet 31.08.2020 

Planlagt fælles julefrokost er aflyst pga. corona. Sdr. Kirkeby 

er enige i denne beslutning. Vi gennemfører udbringning af 

julestjerner. 

 Støtte til Strandkirken 

Vi støtter stadig Strandkirken med 1.000 kr. om året. Støtten 

skal budgetsættes fra og med 2021. 
 

3. 

Økonomi 2019: 

- Den uafhængige revisors 

revisionspåtegning 

- Drøftelse af revisionsproto-

kollatet vedr. Regnskab 2019 
 

 

Menighedsrådets bemærkninger til protokollatets rappor-

tering af betydelige forhold: 

Ad. 6: Virksomhedens størrelse taget i betragtning ses der 

ingen mulighed for at funktionsadskille. 

Ad. 7 og 8: Menighedsrådet gennemser løbende posteringer 

og bevægelser med henblik på at forebygge/afdække oven-

nævnte fejlmuligheder. 

Ad. 9: Udbetalinger sker kun ved fyldestgørende korrekt 

attestation af anden part. 

Ad. 16 og 17: Ifølge seneste vurderingsoplysninger udgør 

ejendomsværdien DKK 2.350.000, heraf grundværdi DKK 

394.000. I regnskabet er ejendomsværdien fejlagtigt oplyst 

til DKK 2.500.000, heraf grundværdi DKK 410.400. 

En fejl, man selvfølgelig er opmærksom på ikke gentager sig. 
 

4. 

Økonomi 2020: 

Ingen større afvigelser i forhold til Kvartalsrapport 2. 

Kvartalsrapport 3 (01.01.2020-30.09.2020) godkendt uden 
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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

- Godkendelse af Kvartalsrap-

port 3 for 01.01.-30.09.2020 
 

bemærkninger og fremsendes til Provstiudvalget. 

5. 

Økonomi 2021: 

- Godkendelse af endeligt bud-

get fremsendt til Provstiudval-

get.       
         

Det endelige og til Provstiudvalget fremsendte budget blev 

godkendt med stemplet [Nørre Ørslev-Systofte Sognes 

Menighedsråd, CVR-nr. 34685193, Budget 2021, Endelig 

budget afleveret d. 28-10-2020 11:58] 

 

6. 

Gudstjenester og arrangemen-

ter under indvirkning af de gæl-

dende Coronaregler 
 

Tom redegjorde for, hvordan vi gennemfører gudstjenester 

og kirkelige handlinger under de nye coronaretningslinjer.  

Juleaften bliver gennemført ved hjælp af et billetsystem, hvor 

man kan afhente billetter hos de tre gravere og sognepræ-

sten fra den 7. december. I første omgang har graverne en 

halvdel af billetterne til deres kirke, præsten har den anden 

halvdel.  

Birthe og Tom Friis vil lave en enkelt julevideo i løbet af 

december måned. Vi opfordrer kirkegængere til at livestrea-

me julegudstjenesten. 
 

7. 

Tilbud om koncerter/foredrag 

- Drøftelse med baggrund i til-

sendte forslag fra sognepræsten 
 

Jazzguitarist og tidligere konfirmand Kasper Priess Hollesen 

giver solokoncert i Nr. Ørslev Kirke lørdag den 19. december 

kl. 15:00.   

Merete Bandak og hendes kor foreslås til koncert i Systofte 

kirke onsdag den 12. maj om aftenen eller sekundært søn-

dag den 26. september kl. 14:00 

Foredrag med forfatter Frederik Schütt udsætter vi lidt 

endnu. 
 

8. 

Ansættelse af provstikonsulent  

- Stillingtagen til forslaget mhp 

Budgetsamrådet 5.11.2020 

Søren fremlagde sagen og var generelt imod pga. et i for-

vejen meget stramt budget i provstiet, som bl.a. står for at 

renovere Moseby Præstegaard for et større millionbeløb. 

Konsulentens stilling vurderes til en aflønning på 800.000 

kr. årligt, hvoraf Falster Provsti skal betale de 500.000 kr.  

Vi har HR-medarbejdere i stiftet, som menighedsrådene kan 

trække på. Desuden er der også rådgivning og ressourcer at  

hente på HR-området hos  Landsforeningen af Menigheds-

råd.  

Jannie mente, at det var udtryk for en centralisering, som gik 

ind over kontaktpersonens ansvarsområde.  

Vi besluttede os for et nej!  

Søren tager til budgetsamrådet den 5/11 og fremlægger 
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BESLUTNINGSPROTOKOL 

   

Dagsorden Beslutning 

vores synspunkter. 
 

9. 

Indkøb af et antal ’100 salmer’  

- Stillingtagen på baggrund af 

sognepræstens forslag  
 

Sdr. Kirkeby vil også gerne være med.  

Vi besluttede os for at købe 100 salmebøger i alt. 30 til hvert 

sogn samt 10 til konfirmandstuen.  

 

9.  

Næste møde: 

 

 

Konstituering af det nye Menighedsråd: 

Tirsdag den 24. november kl. 19:00 i Konfirmandstuen. 

 

10. 

EVENTUELT 
 

 Julefrokost aflyst (nævnt under punkt 2), men uddelingen 

af julestjerner gennemføres.                                           

Vi mødes i den anledning i Konfirmandstuen til fælles 

morgenkaffe lørdag formiddag den 28/11 kl. 9.00.   

 Claus melder til Sdr. Kirkeby og afleverer deres julestjer-

ner til Helle.  

    

 

Nørre Ørslev, den 3. november 2020                                              Referat ved Tom Friis 

 

                                  

 

 Jens Lollike                        Tom Friis         Jannie Bech 

 

 

Søren Dahldorph Jørgensen                  Else Marie Petersen      

 

 
 
 
      

 
  
 

 
 

 
 


