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1.
Godkendelse af Dagsorden

Dagsorden godkendt.

2.
Underskrift af Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet
22. maj 2017

Beslutningsprotokollen fra menighedsrådsmødet 22. maj
2017 blev underskrevet.

3.
Orienteringssager:

Betænkningen vedr. ’Menighedsrådsvalg i fremtiden’ tages
op på næste møde.
Projektet vedr. adgangsforholdene i Systofte er afleveret af
entreprenøren.
Else Marie orienterede om arbejdet med at få tæppet foran
alteret i Systofte kirke renset på stedet.





Formandsmøde 2.05.2017
Betænkning vedr. Menighedsrådsvalg i fremtiden
Adgangsforhold i Systofte kirke

Forslaget til Budget for 2018 blev fremlagt, drøftet og med
4.
enkelte tilføjelser vedr. tag på Præstegården i 2020 og
Økonomi 2018
- Beslutning om budget for 2018 udvendig kalkning af Nørre Ørslev kirke i 2021 i BudgetForslag til Budget for 2018 fremsendes efter at kasserer og formand
har haft møde med regnskabsføreren på onsdag.

overslagsårene vedtaget til fremsendelse gennem regnskabsføreren til Provstiudvalget.
Den udmeldte driftsramme er på 1.394.025 kr. Budgetforslaget lægger beslag på 1.385.698 kr. af dette beløb.
Der er ikke afsat ligningsmidler til afdrag på stiftslån, da
lånet til Konfirmandstuen udløber med udgangen af 2017.

5.
Sognepræstens 25 års jubilæum
søndag 8. oktober
- Beslutning om program og
gæsteliste m.v.

På baggrund af en generel drøftelse med idéer til form og
indhold for afholdelsen af jubilæet, blev der nedsat et
jubilæumsudvalg med Else Marie Petersen, Jens Lollike, Povl
Aage og Knud Brusgaard Nielsen som udvalgsmedlemmer.
Udvalget forelægger et endeligt forslag til vedtagelse på
næste menighedsrådsmøde.

6.
Hjemmeside
- Drøftelse af en evt. opgradering af hjemmesiden

På baggrund af en generel drøftelse af pastoratets hjemmeside med henblik på en eventuel opgradering, blev det
besluttet at bevare den nuværende hjemmeside, da den
opfylder de ønsker, vi aktuelt har.

7.
Præstegården:
Eftersyn af varmeanlæg
- Valg af ny operatør

Det blev besluttet at Moseby Smedie skal stå for det årlige
tilsyn af varmeanlæg i præstegården og i Nørre Ørslev kirke.

8.
Forpagtning af præstegårdsjorden (7,2 ha)
- Nugældende kontrakt udløber
31.12.2017

Det blev besluttet at tilbyde den nuværende forpagter en 5årig forlængelse af forpagtningen med de nugældende
vilkår.
Præstegårdsudvalget ved Else Marie Petersen og Povl Aage
forelægger tilbuddet for forpagteren.
(John Nielsen deltog ikke under behandlingen af dette punkt
på dagsordenen.)

9.
Syn af kirker, kirkegårde og
præstegård
- Drøftelse af udkast til synsrap-

De enkelte Synsrapporter blev gennemgået med henblik på
fremsendelse til Provstiudvalget.
Kirkeværger og formanden for Præstegårdsudvalget i gangsætter de aftalte 2017-arbejder.
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porter mhp. fremsendelse til
Provstiudvalget og igangsætning
af diverse arbejder
10.
Folkekirkens Intranet
- Minikursus i brug af den digitale arbejdsplads (DAP)
11.
Næste møde:

Udsat til næste møde.

Næste møde afholdes tirsdag den 8. august kl. 19:00.

- Næste Menighedsrådsmøde:
12.
EVENTUELT

Kassereren indkøber en Contessa 1000 kaffemaskine hos
Zederkoff til brug i Konfirmandstuen.
Graverne får tildelt en arbejdsmobil under Folkekirkens TDCaftale.
Graverne får udstedt benzinkort til Go’on.

Nørre Ørslev, den 19. juni 2017

John Nielsen

Jens Lollike

Søren Dahldorph Jørgensen

Jannie Bech

Referent Knud Brusgaard Nielsen

Tom Friis

Else Marie Petersen

Povl Aage

Jane Jørgensen

Knud Brusgaard Nielsen

