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1.

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Afbud fra Jens Lollike.
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af Dagsorden
2.
Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet 26. november

Beslutningsprotokollen fra Menighedsrådsmødet 26. november 2018 blev underskrevet.

2018
3.



Orienteringssager:






4.
Behandling mod borebiller i
Nørre Ørslev kirke
- Stillingtagen til arbejdets
igangsætning
5.
Forøgelse af varmeeffekten i
Nørre Ørslev og Systofte kirker
- Status på arbejdet
6.
Økonomi 2018
- Status
- Mellemværender med Sdr.
Kirkeby

Afslag fra PU vedr. 5% midler til behandling mod borebiller.
Godkendelse fra PU vedr. honorarer til menighedsrådsmedlemmer.
Kirkedige på Systofte kirkegård repareres efter Provstesynet 20.05.2019
Kasserer og formand refererede fra møde i Sundkirken
21.02.2019 ang. revision af regnskaber i 2017 og 2018
Kassereren orienterede fra arbejdet i De Samarbejdende
Menighedsråd ang. fælles regnskabskontor
Sognepræsten orienterede om indholdet af det netop
udkomne Kirkeblad

Det blev besluttet at lade AJ Skadedyrskontrol foretage
behandlingen mod borebillerne til en pris på 39.895 kr.
ekskl. moms og 3% miljøgebyr.
Inden årets udgang søges PU om 5%-midler, hvis ikke der er
frie midler nok til rådighed i kirkekassen.
Systofte: El-radiatorerne er modtaget. Graver kontakter
elektriker for at få udført arbejdet snarest.
Nørre Ørslev: Kirkeværge kontakter smeden snarest for at
sætte møde op med smed, kirkeværge og formand.
Med forbehold har regnskabsføreren opstillet et estimat, der
viser er mindre overskud på driften for 2018.
Der mangler at blive modregnet for fællesudgifter med
Sønder Kirkeby vedr. kor, kirkeblad og organist.
Formand og kasserer fra Sønder Kirkeby mødes med den
fælles regnskabsfører inden Fællesmødet for at drøfte de
aktuelle mellemværender og hvordan der fremover løbende
skal afregnes.
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7.

Jannie Bech gav et referat af afholdt medarbejdermøde
samme formiddag. Der udsendes referat.

Referat fra Medarbejdermøde
25.02.2019 ved kontaktperson
Jannie Bech
8.

Fællesmødet 11. marts kl. 19:00 Punkterne til indholdet af dagsordenen til Fællesmødet blev
Samarbejdet med Sønder Kirke- aftalt.
John Nielsen melder afbud.
by menighedsråd:


Præstegårdsudvalg/Økonomi



Kirkeblad



Kor



Fælles sommerudflugt:
Tidspunkt og indhold



Fælles julekomsammen:
Fredag den 29. november kl.
18:30?



Julestjerner til sognenes
ældre > 75 år



Afløsning vedr. gravere

9.
Nørre Ørslev kirkegård
- Status på omlægningen

10.
Ustabile/løse gravsten
- Status

Der er udlagt muld på arealet og der er efterfølgende sået
græs og plantet 2 træer.
Arbejdet fortsættes med lægning af brosten og tilplantning
af bede.
Der opstilles 1 bænk i hvert hjørne ud mod vejen. Graver
bedes stille forslag til bænke.
Det blev besluttet at fastgøre de ustabile/løse gravsten uden
gravstedsejere rundt på kirkegården.
Ustabile/løse gravsten med gravstedsejere tilskrives af
graverne, at de med en vis tidsfrist skal sørge for, at
gravstenene bliver gjort fast. Dette vil kunne ske samtidig
med at kirkegårdens gravsten fastgøres. Formanden udarbejder udkast til brev,
I Nørre Ørslev opstilles og fastgøres gravstene fra det frilagte
areal langs kirkediget mod nord-vest.
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11.
Kommende arrangementer:
Skærtorsdagsgudstjeneste/



traktement 18. april
Koncert med Brage torsdag



Jannie, Else Marie og Povl står for afviklingen af traktementet.
På næste møde tages der stilling til evt. traktement.

9. maj
Friluftsgudstjeneste/trakte-



Søren, John og Knud står for afviklingen af traktementet.

ment 2. Pinsedag 10. juni
12.

Fællesmøde 11. marts kl. 19:00

Næste møder:

Menighedsrådsmøde onsdag 27. marts kl. 19:00
(Regnskab for 2018 / Regnskabsfører deltager)
Provstesyn af kirker, kirkegårde og præstegård
mandag 20. maj fra kl. 09:00

Organist og kirkesanger i Nørre Ørslev deltager i kirkemusikkursus 30.06.-06.07.2019 i Løgumkloster.
Organist søger om tilskud til kurset fra Sønder Kirkeby.

13.
EVENTUELT

Nørre Ørslev, den 26. februar 2019

John Nielsen

Tom Friis

Søren Dahldorph Jørgensen

Jannie Bech

Knud Brusgaard Nielsen

Povl Aage

Else Marie Petersen

Knud Brusgaard Nielsen

