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Referat
for møde i Reerslev Menighedsråd
onsdag d. 4. september 2013
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud fra

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

BEMÆRKNING
Godkendt
Orientering og beslutning
Aftale med Sct. Olai om præstegårdshaven:
Sct. Olai vil give et tilbud på at sætte
præstegårdshaven i stand.
Vi vil forsøge at få et møde i stand om fremtiden
for pasning af kirkegården
Referat orienteringsmøde om valg til provstiudvalg:
Der er afholdt valg til provstiudvalget: Kirsten
Thurø, Kirsten Møller Hansen, Hans Helge
Pedersen, Hugo Pedersen og Jan Holbech.
Christine Morsing, sognepræst.

2.

Status fra formanden

Referat fra debatmøde om folkekirkens fremtid:
Ny styringsform for folkekirken til diskussion.
Jf. grundloven reguleres folkekirkens indre
anliggender ved lov, men det har ikke virket. I dag
er det ministeren der har hele magten.
2 modeller for fremtiden
- Ved lovgivning
- Ved kirkeråd
Det er dog stadig ministeren, som i sidste ende har
magten. Dette hænger sammen med
sammenhængen mellem stat og kirke.
Forslag til omfordeling af de økonomiske
forpligtelser til registrering, præstelønninger,
begravelsesvæsen m.m.
Alle menighedsråd har mulighed for at give
høringssvar d. 12. oktober. Sættes på som særligt
punkt på næste møde.
Henvendelse vedr. KOPY Dan. Finderup har
svaret på begge sognes vegne.

3.

Status på økonomi

Orientering og drøftelse
Budgetopfølgning for 1. halvår 2013. Der er penge
på kontoen. På næste møde får vi en
kvartalsrapport.
Gennemgang af Brandsoft næste gang.
Referat fra budgetsamråd:
Anne Lise gennemgik referatet.

4.

5.

Status fra kontaktpersonen

Status fra aktivitetsudvalget

Orientering:
God tur til Sdr. Omme. Kirsten var glad for
besøget.
26. november er der fælles aktivitetsudvalgsmøde
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med Finderup. Mødet afholdes i Finderup.
Fælles udflugt til Maribo med Finderup. Vi skal
tilmelde os hver især til Tove i Finderup.
Høstfesten: Der er lavet et program sammen med
Landsbylavet, Forsamlingshuset og
menighedsrådet. Arrangementet begynder (vist) kl.
16. Tågerupgøglerne underholder. Samt en masse
forskellige aktiviteter. Helstegt pattegris om
aftenen.
Overskuddet for arrangementet går til
Forsamlingshuset.
Status på planlagte aktiviteter – både i Reerslev
alene og i fællesskab med Finderup
Næste møde mellem Landsbylav, Forsamlingshus
og Menighedsråd bliver 8. oktober kl. 19 i
præstegården.
Advent: Spejderne vil gerne være med første
søndag i advent. Desuden gløgg og æbleskiver.
Lucia: børnehaven vil gerne være med til Lucia d.
13. december, men helst kl. 18.
Lene overtager kontakten til Viggo med hensyn til
aktiviteter fremover.
Drøftelse:

6.

7.

Status fra kirkeværgen

Status fra præsten

Pasning af kirkegården fra 2014 – hvad er vores
ønsker:
Vi holder et møde med Leif Jensen vedr.
fremtiden. Vi vil gerne have fast bemanding. Vi
skal desuden tage stilling til pasningsniveau og
øvrige opgaver.
For at følge op på intensionen om 2 sogne og 2
præster er der aftalt, at præsterne på skift er i de 2
sogne.
Oprindeligt var oplægget, at der skulle være 3måneders perioder, men fra december vil vi
forsøge at lave skiftet for 1 måned ad gangen.
Afprøves i 6 måneder hvorefter det evalueres på et
menighedsrådsmøde i marts/april.
Indkaldelse til formandsmøde 26. september.
Anne Lise og Lene deltager.

8.

Eventuelt

Vi vil planlægge et menighedsmøde omkring f.eks.
fordeling af præster mellem sognene. Vi vil invitere
biskoppen til mødet, så datoen afhænger af hans
kalender.
Susanne flytter ind fredag d. 6. september.
Susanne skal have en mobiltelefon og fastnet
telefonen skal moderniseres.

9.

Næste møde

Fælles menighedsrådsmøde med Finderup d. 11.
september kl. 19 i Finderup
Til mødet skal vi bl.a. drøfte fælles kalender.
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Næste møder i Reerslev menighedsråd:
2. oktober: Marianne laver kaffe
12. november
4. december
Kaffetørn til næste møde aftales

Anne Lise Vinther, Formand

Lisbeth Winther, Kasserer

Lene Thamm, Næstformand, Kontaktperson

Marianne Storm, Kirkeværge

Katrine Juellund-Falkensten

Jørn Noe, Sognepræst

Susanne Pedersen, sognepræst

