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BESLUTNINGSPROTOKOL
for møde i Reerslev Menighedsråd
torsdag, den 9. december 2010, kl. 19.00
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud: Helle Rose Northeved
DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

BEMÆRKNING
Godkendt, dog skal ”Beretning fra præsten” tilføjes som
punkt 10.
Vi har modtaget indbydelse fra Sct. Olai. Ole Buk
deltager.
Orientering om fællesgudstjeneste for hele Kalundborg
Provsti 2. påskedag, 25. april 2011.
Vurdering af energiforbruget i kirken. Kirsten kontakter
Bromme Ringsted-Sorø Provsti. ang. Grøn Kirke.
Ole kontakter Finderup ang. evt. fælles køb af strøm.

2.

Beretning fra formanden.
Brev fra elselskabet Modstrøm. Ole kontakter dem om
evt. besparelser og vilkår.
Drøftelse af foranstaltninger mod tyveri af inventar og
udstyr.
Drøftelse af muligheden for en idébank for
menighedsrådet. Vi undersøger muligheden på itskrivebordet.
Forpagtningskontrakt. Kurt arbejder videre med sagen.

3.

Beretning fra næstformanden.
Adresseændringer.

4.

Beretning fra kirkeværgen.

Kirkesanger, samarbejde med Finderup. Der er p.t. ingen
afløser for kirkesanger Christina. Leif fra Finderup
kontakter Kim, når der er en løsning.

5.

Beretning fra kontaktpersonen.

Organist, stillingsannoncen kommer i næste UgeBladet.
Endvidere kan annoncen ses på hjemmesiden.
Ansættelsessamtaler i uge 52. Steen Otterstrøm er
behjælpelig med kontrakt.
Julekort er sendt ud til alle vikarer og hjælpere for
kirkesanger og organist i årets løb.
Fibernet til forpagterbolig er defekt. Kan reetableres
omkostningsfrit af SEAS NVE, såfremt der gives
gravetilladelse.
Lejerne kontakter murer vedr. løse tegl.

6.

Beretning fra kassereren.

-
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BEMÆRKNING
Aktivitetslisten skal føres ajour vedr. alle aktiviteter,
møder, kurser m.v. Sendes ud pr. mail til
menighedsrådet. Kim opdaterer listen løbende.
Ole sørger for udveksling med Finderup Menighedsråd.
Forslag til aktiviteter:
Den 21. april 2011. Påskebord efter gudstjenesten.

7.

Aktivitetsliste.

Arrangement grundlovsdag 5. juni 2011 i præstehaven.
Menighedstur i sensommeren.
Menighedsrådstur evt. sammen med Finderup.
Udendørsgudstjeneste. Kirsten kontakter Marianne
Agerholm.

8.

9.

Eventuelt.

Drøftelse af fremtidig brug af forpagterboligen og de
tilhørende længer tages op som punkt på næste møde.

Næste mødedato.

13. januar 2011, kl. 19.00.
10. februar 2011, kl. 19.00
10. marts 2011, kl. 19.00
14. april 2011, kl. 19.00
Koncert med gruppen Tyst den 13. december med
efterfølgende servering af et glas vin. Ole køber vin.
Kyndelmisse 6. februar 2011, rykkes til kl. 19.00, med
efterfølgende servering af suppe og croissant.

10.

Beretning fra præsten.

Musikgudstjeneste den 6. marts 2011 med deltagelse af
Aage Madsen. Servering af gullasch.
Låsene til køkken og grovkøkken er meget slidte. Kirsten
kontakter låsesmeden ang. udskiftning af de tre låse.
Ghettoblaser virker ikke mere. Kirsten undersøger
mulighederne for indkøb af ny.
Drøftelse af tilskud til Mother Teresa klubben. Kirsten
kontakter Finderup.

Emner, der ønskes med på næste dagsorden, skal være formanden i hænde senest 10 dage før næste menighedsrådsmøde, idet
dagsorden vil blive udsendt syv dage forinden mødet.

Reerslev, den 9. december 2010
Ole Buk, formand

Kim Petersen, kontaktperson

Kurt Løjesbjerg, næstformand

Joan Starklint, sekretær

Helle Northeved, kirkeværge og kasserer

Kirsten Esbjerg, præst

