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Dagsorden

Beslutning

1.

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Regnskabsfører Astrid Johannessen deltog i behandlingen af
regnskabet for 2017.
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af Dagsorden

2.

Er underskrevet ved en tidligere lejlighed.

Beslutningsprotokol fra menighedsrådsmødet 29. november
2017
3.
Økonomi 2017
- Godkendelse af regnskab for
2017

På baggrund af et udsendt udkast til Regnskab for 2017 med
tilhørende bilag gennemgik regnskabsføreren regnskabet og
svarede undervejs på spørgsmål.
Regnskabet blev godkendt og menighedsrådets forklaringer
blev indskrevet i regnskabet.
Regnskab 2017 blev herefter fremsendt til Økonomiportalen
med stemplet: [Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd,
CVR-nr. 34685193, Regnskab 2017, Afleveret d. 27-022018 / 20:04]

4.



Orienteringssager:


5.
Godkendelse af regnskabsfø-

Vandskade i krybekælder i præstegård er udbedret og
anmeldt til forsikringen. Den samlede skadesum beløber
sig til 35.820,56 kr.
De kommunale brandmyndigheder har underkendt
beslutningen om at anbringe salmebøgerne i Systofte
kirke i en reol med hjul under. Sagen drøftes på ny.

Rådet besluttede, at kontaktpersonen giver regnskabsføreren
adgang til FLØS, når det bliver påkrævet.

rerens adgang til FLØS
6.
Orientering om arbejdet i ’De
Samarbejdende Menighedsråd’
(DSM) ved kasserer Søren Dahl-

Søren orienterede om det fælles regnskabsarbejde gennem
’De Samarbejdende Menighedsråd’, hvor der netop er optaget nye menighedsråd: Nørre Alslev-Nørre Kirkeby og
Gedser-Gedesby-Skelby.

dorph
7.
Jane Jørgensen ønsker at udtræde af menighedsrådet pr.
28.02.2018 på grund af fraflytning fra Systofte Sogn.

Efter en drøftelse blev det besluttet at henvende sig til
biskoppen med et ønske om, at besættelsen af den ledige
plads fra Systofte Sogn – med baggrund i Menighedsrådslovens § 14 - bliver udsat til næste almindelige valg.
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- Konsekvenser for rådet?
8.
Referat fra Medarbejdermøde
26.02.2018 ved kontaktperson
Jannie Bech

På baggrund af et omdelt referat orienterede kontaktpersonen om indholdet af det afholdte medarbejdermøde.
Graveren i Systofte og kirkeværgen i Nørre Ørslev sørger for,
at der snarest muligt sker en forøgelse af varmen omkring
orgel og kirkesanger i begge kirker.

Punkterne til indholdet af dagsordenen til Fællesmødet blev
Fællesmødet 21. marts kl. 19:00 aftalt.

9.

Samarbejdet med Sønder Kirkeby menighedsråd:
- Præstegårdsudvalg/Økonomi
- Kirkeblad
- Kor
- Fælles sommerudflugt
- Fælles julekomsammen: Fredag den 30. november?
- Julestjerner til sognenes ældre
- Kontaktperson/vikarer
- Afløsning vedr. personale
10.
Nørre Ørslev kirkegård
- Godkendelse af omlægningen
fra Provstiudvalget
- Planlægning og udførelse af
projektet.
11.
Ustabile/løse gravsten
- Orientering med påbud fra
Stiftet

12.
Bispevisit
- Drøftelse af spørgsmålene i

Provstiudvalget har i brev af 12. februar 2018 godkendt
ansøgningen om en mindre omlægning af kirkegårdens
nordlige del.
Udførelsen sker hen over forår og sommer i et samarbejde
mellem kirkeværge og graver. Der antages den fornødne
medhjælp ifm levering og udjævning af muld.
Gennem påbud fra Provsti og Stift skal kirkegårdene undersøges for ustabile og løse gravsten.
Graverne gennemgår snarest kirkegårdene for ’problemsten’.
Gravstedsejerne tilskrives herefter for at bede dem om at
foranstalte den fornødne sikring.
Problematiske gravsten uden ejere drøftes af menighedsrådet mhp at tage stilling til, om menighedsrådet vil bekoste
en sikring eller om gravstene skal fjernes.
Spørgsmålene i biskoppens brev af 19.09.2017 blev drøftet
mhp biskoppens visit tirsdag den 24. april kl. 19:00-21:00.
Kirkernes personale inviteres til at deltage i visitten.
Der aftales et lettere traktement.
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brev fra biskoppen af 19. september 2017
13.
Planlægning af syn af kirker og
kirkegårde.

Det aftaltes at afholde kirke- og kirkegårdssyn onsdag den
30. maj kl. 15:00 med start i Systofte.
Der afholdes ikke syn af præstegården.
Synes afsluttes med spisning.

14.
Kommende arrangementer:


Skærtorsdagsgudstjeneste/

Praktisk arrangement af Else-Marie, Søren og Povl

traktement 29. marts


Koncert onsdag 11. april



Friluftsgudstjeneste/traktement 2. Pinsedag 21. maj

Praktisk arrangement af Jannie og Else-Marie
Praktisk arrangement af Jens, John og Knud

15.
Næste møder:

Fællesmøde 21. marts kl. 19:00
Bispevisit tirsdag den 24. april kl. 19:00-21:00
(Mødes kl 18:30)
Menighedsrådsmøde tirsdag den 24. april i forlængelse af
Bispevisitten
Kirke- og kirkegårdssyn onsdag den 30. maj kl. 15:00 med
start i Systofte

16.



EVENTUELT









Lisbeth og Kurt bevilges deltagelse i Kirkemusikkursus
Else-Marie takkede for gaven til sin runde fødselsdag.
Else-Marie undersøger pris på dåbskande til Systofte
kirke.
Else-Marie ønsker at deltage i Menighedsrådsforeningens
Årsmøde i juni.
Else-Marie undersøger muligheden for, at et besøg på
Fredensborg Slot eventuelt kan indgå i sommerturen.
Sognepræsten er af provsten blevet pålagt at indkøbe ny
skrivebordsstol.
Nykøbing Falster Koret afholder julekoncert i Systofte
Kirke søndag den 9. december kl. 15:00.
Jane blev med en buket blomster takket for sin tid i
menighedsrådet
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Nørre Ørslev, den 5. marts 2018

Referat ved Knud Brusgaard Nielsen

John Nielsen

Jens Lollike

Søren Dahldorph Jørgensen

Jannie Bech

Tom Friis

Else Marie Petersen

Povl Aage

Jane Jørgensen

Knud Brusgaard Nielsen

