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1.

Graver Claus Kepp deltog som personalerepræsentant.
Dagsorden blev godkendt.

Godkendelse af Dagsorden
2.
Underskrift af Beslutningspro-

Beslutningsprotokollen fra Menighedsrådsmødet 21. august
2018 blev underskrevet.

tokol fra menighedsrådsmødet
21. august 2018
3.
Orienteringssager:
1. Godkendelser fra PU vedr. syn af 1. PU har godkendt synsudskrifter uden bemærkninger i
kirker og kirkegårde
2. Status over igangsatte synsarbejder

2.
3.

3. Svar fra PU vedr. køb af ny
dåbskande til Systofte kirke

4.

4. Svar fra PU vedr. forøgelse af
varmeeffekten i Systofte og
Nørre Ørslev kirker

5.

5. Svar fra PU vedr. behandling af
borebiller i Nørre Ørslev kirke
med 5 % midler
6. Koncert med Sangkoret Brage

6.

brev af 19. september 2018.
Orientering om udførte synsarbejder.
PU har godkendt køb af dåbskande til Systofte kirke for
frie midler i brev af 9. oktober 2018.
PU har godkendt projekternes gennemførelse for frie
midler i brev af 10. oktober 2018 forudsat, at Stiftsøvrigheden godkender projekterne.
PU meddeler i brev af 10. oktober 2018, at sagen er
videresendt til Stiftet og at ansøgningen om del i 5%midlerne først kan behandles, når der foreligger en
afgørelse fra Stiftet.
Sognepræsten undersøger muligheden for en koncertaftale i Systofte kirke så sent på foråret som muligt.

Menighedsrådet konstaterer med tilfredshed, at årsregnskabet ifølge revisorpåtegningen i alle væsentlige henseenØkonomi 2017
- Drøftelse af revisionsprotokol- der er rigtigt.
Menighedsrådets reaktion på revisionsprotokollatets belater vedr. Regnskab 2017
mærkninger:
1. Det samlede menighedsråd underskrev Tiltrædelsesprotokollatet af 5. marts 2018. Det bliver straks fremsendt til revisionen.
2. Debitorlisten gennemgås snarest med henblik på at
rykke eller afskrive debitorer.
3. De manglende underskrifter fra formand og kasserer på
oversigten fra E-indkomst vil blive effektueret og oversigten vil blive gennemgået.
4. Den manglende kopi af den seneste ejendomsvurdering
vil straks blive fremsendt til revisionen.

4.

Side 2 af 3

NØRRE ØRSLEV-SYSTOFTE
SOGNES MENIGHEDSRÅD

Dato: 30.10.2018

Blad nr. 15

Kl. 19:00 – 21:00

Formandens initialer:

BESLUTNINGSPROTOKOL

Dagsorden

Beslutning

5.

Det endelige budget for 2019 med nedenstående stempel
blev godkendt som fremsendt til PU:

Økonomi 2019
- Godkendelse af det endelige
budget til fremsendelse til PU

[Nørre Ørslev-Systofte Sognes Menighedsråd, CVR-nr.
34685193, Budget 2019, Endelig budget afleveret d. 29-102018 12:54]

Gravsten fjernet fra det omlagte område af kirkegården placeres langs kirkediget på deres sokler, der limes sammen
Gravsten
med gravstenene.
- Drøftelse af opsætning af
Gravsten rundt på nedlagte gravsteder på begge kirkegårde
gravsten langs kirkediget på
- og på lapidariet på Systofte kirkegård - sikres ved limning.
Nørre Ørslev kirkegård
Udføres i 2019 evt. af frie midler.
Private gravsteder med usikre gravsten skal med en meddelt
- Drøftelse af sikring af gravsten
frist sikres af ejerne, der bliver orienteret via brev.

6.

på begge kirkegårde
7.

Omlægning på Nørre Ørslev
kirkegård
- Status

Planering med tilført muldjord og græssåning udført.
Der plantes de aftalte 2 Paradisæbletræer i de anlagte bede
dette efterår.
Øvrige arbejder udsættes til 2019.

8.
Næste møde:

Mandag den 26. november 2018 kl. 19:00

- Næste Menighedsrådsmøde:
Kontaktpersonen udfører MUS-samtaler med personalet i
løbet af kort tid.

9.
EVENTUELT

Nørre Ørslev, den 31. oktober 2018
Knud Brusgaard Nielsen

John Nielsen

Jens Lollike

Søren Dahldorph Jørgensen

Tom Friis

Else Marie Petersen
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