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Dagsorden Beslutning 

1.  

Godkendelse af Dagsorden 

 

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.                                                                                                                               

Dagsorden blev godkendt.                                                                                         

2.  

Beslutningsprotokol fra menig-

hedsrådsmødet 27. februar 

2018 er underskrevet. 

Underskrift af Beslutningspro-

tokol fra Fællesmøde 21. marts 

2018. 
 

Beslutningsprotokollen fra Fællesmødet 21. marts 2018 blev 

underskrevet. 

3. 

Orienteringssager 

 

Brev fra biskoppen af 05.04.2018 med tilladelse til at fort-

sætte med 7 valgte medlemmer frem til næste menigheds-

rådsvalg. 

4.  

Bispevisit 

- Evaluering af visitten 
 

God samtale. 

Vi afventer referat af visitten. 

5. 

Økonomi 2018 

- Godkendelse af Kvartalsrap-

port for 1. kvartal af 2018 
 

Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt til frem-

sendelse til Provstiudvalget med bemærkninger om ekstra-

ordinære udgifter vedr. præstegården pga vandskade. 

 

6.  

Tiltrædelsesprotokollat 

- Godkendelse og underskrift af 

protokollat af 5. marts 2018. 
 

Tiltrædelsesprotokollen med revisionsfirmaet blev summa-

risk gennemgået og godkendt. 

Formanden underskriver og sørger for, at regnskabsføreren 

lægger den i dataarkivet. 

7.  

Økonomi 2019 

- Drøftelse og godkendelse af 

budget for 2019 
 

Et udkast til budget for 2019 fra regnskabsfører, kasserer og 

formand inden for den udmeldte driftsramme på 1.316.413 

kr. blev gennemgået og godkendt. 

Der ansøges om ekstra midler til dækning af øgede lønud-

gifter med baggrund i de indgåede overenskomster. 

Budgetoverslagsårene tilføjes kalkning af Nørre Ørslev kirke 

og nyt tag på præstegården. 

Efter kirkesyn 30.05.2018 tilføjes budgettet eventuelle øn-

sker om bl.a. renovering af kirkedige på Systofte kirkegård. 

Ønsker om en mindre renovering af kirkediget på Systofte 

kirkegård og forbedring af varmen omkring orglerne i Nørre 

Ørslev kirke og Systofte kirke søges iværksat i 2018 gennem 
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frie midler efter ansøgning til Provstiudvalget. 

Der indkøbes aktuelt et nyt informationsskab til Systofte 

kirkegård til et beløb på ca. 8.000 kr. 
 

8. 

Referat af Formandsmøde i 

Falster Provsti 4. april 2018. 

- Drøftelse 
 

Enkelte forhold blev uddybet og drøftet. 

9. 

Nørre Ørslev kirkegård     

- Udførelsen af omlægningen 
 

Under ledelse af kirkeværge igangsættes omlægningen af en 

del af kirkegården. 

Indkøb og assistance aftales mellem kirkeværge og graver. 

10.  

Ustabile/løse gravsten på 

kirkegårdene 

- Tilbagemelding fra graverne 

efter gennemgang af alle grav-

steder. 
 

Opgørelserne fra graverne blev gennemgået og drøftet. 

Der laves forsøg med at lægge gravstene ned på skrå. 

Den videre procedure aftales i forbindelse med kirkegårds-

synene. 

11.  

 

 

 

 
 

 

 

 

Næste møde: 

- Næste Menighedsrådsmøde: 

Kirke- og kirkegårdssyn onsdag 30. maj kl. 15:00 i 

Systofte og Nørre Ørslev afsluttende med spisning i 

Præstegården. 
 

Landemode onsdag den 13. juni 

(Tom, Else-Marie og Jens deltager) 
 

Sommerudflugt lørdag den 7. juli kl. 8:30. 
 

Menighedsrådsmøde tirsdag den 21. august kl. 19:00 

  

12. 

EVENTUELT 
 

John Nielsen inviterede i anledning af sin 60 års fødselsdag 

til åbent hus på Hotel Falster lørdag den 7. juni kl. 16:00. 

 

Nørre Ørslev, den 29. maj 2018                  Knud Brusgaard Nielsen 
 

 

            John Nielsen                        Jens Lollike                        Tom Friis 
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Søren Dahldorph Jørgensen                  Else Marie Petersen      

 

 

Jannie Bech                          Povl Aage                     Knud Brusgaard Nielsen  

 

 


