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1.
Godkendelse af Dagsorden

Claus Kepp deltog som medarbejderrepræsentant.
Dagsorden blev godkendt.

2.



Orienteringssager





PU indkalder til Formandsmøde 24.06.2021
Orientering om besøg af Nationalmuseets Kalketjeneste i
Nørre Ørslev kirke 25.05.2021. Rapport fremsendes.
Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd i Lindeskovkirken
02.09.2021. Knud modtager ikke valg til PU.
Sognepræsten orienterede om, at der er blevet udskiftet
en dykpumpe i en brønd i præstegårdens kælder.

Forslag til budget udarbejdet af kasserer, regnskabsfører og
formand blev gennemgået og vedtaget.
Økonomi 2022
Forslag til Budget for 2022 til Udvendig kalkning af Nørre Ørslev kirke udsættes til 2023.
Indvendig kalkning af Nørre Ørslev kirke udsættes til 2023.
godkendelse
Budgettet tilføres 20.921,97. af kirkekassens frie midler til
dækning af lønstigninger.
Budgettet for præstegården tilføres 80.293,25 kr. af præstegårdskassens frie midler. Der søges således ikke ligningsmidler til præstegårdens drift.

3.

4.
Forretningsgange vedr. indkøb
mv.

Dokument om forretningsgange for menighedsrådsmedlemmer, sognepræst og kirkernes øvrige personale vedr. indkøb,
attestationer, refusion af udlæg m.v. i forhold til regnskabsføreren blev gennemgået og godkendt.
Dokumentet rundsendes til kirkernes personale og menighedsrådsmedlemmer.

Synsrapporterne fra syn af kirker, kirkegårde og præstegård
Godkendelse af synsrapporter til afholdt 12.05.2021 blev gennemgået og godkendt til fremfremsendelse til Provstiudvalget sendelse til Provstiudvalget.

5.

6.
Igangsætning af arbejder på
baggrund af synsrapporterne

Følgende arbejder blev besluttet igangsat:
Systofte:
- Tov som ’gelænder’ til tårnet opsættes af graver.
Nørre Ørslev:
- Projekt omkring alter og knæfald m.v. igangsættes ved
besøg af Claus Englund Pedersen, Køge. Formanden kontakter.
- Datalogger overgives med tilhørende instruktion fra graver
i Systofte til graver i Nørre Ørslev
- Kirkegårdsdiget eftergås for løs forskelling inden
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1.10.2021. Er aftalt med Ivar Damgaard.
Nørre Ørslev Præstegård:
- Vindue i frontspids på 1. sal mod syd udskiftes snarest
muligt af tømrerfirmaet Olsen & Pedersen.
I forbindelse med udskiftningen af vinduet eftergås murværket over vinduet og revnerne i murværk på østgavl og
hjørnet mod sø af Ivar Damgaard.
Præstegårdsudvalget træffer aftaler.

7.
Placering af materialeplads på
Nørre Ørslev kirkegård
8.
Forslag om etablering af nyt
urneområde på Nørre Ørslev
kirkegård
9.
Fællesmøde med Sdr. Kirkeby
- Forslag til mødedag
- Forslag til dagsorden

Materialepladsen indrettes på kirkegården samme sted som
nu.
Kirkegårdskonsulenten kontaktes for besøg og besigtigelse
snarest muligt.
Der søges i Provstiudvalget om tilladelse til indretning af
urneområde i 2 rækker gravsteder i område A.
Området indrettes som et anlæg med 2 x 5 gravsten i en
roset med en beplantning imellem.
Fællesmøde søges afholdt kl. 20:00 enten 26.08.2021 eller
30.08.2021.
Et udkast til dagsorden blev drøftet. Sdr. Kirkeby spørges om
yderligere sager til drøftelse.

10.

Menighedsrådsmøde

Næste møder:

26. august kl. 18:30
Fællemøde
26. august kl. 20:00
Budgetsamråd
tirsdag 24. august kl. 19:00 i Lindeskovkirken
Valg til Provstiudvalg og Stiftsråd
2. september kl. 19:00 i Lindeskovkirken

11.



EVENTUELT


Kontaktperson Jannie Bech orienterede om, at alle sommerens vikardækninger er på plads.
Sognepræsten orienterede om, at der en række lørdage
sommeren igennem er et ’efterslæb’ af barnedåb.

Nørre Ørslev, den 11. juni 2021
Referat ved Knud Brusgaard Nielsen
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