REERSLEV MENIGHEDSRÅD

Referat nr. 7/2014
(side 1 af 3)

Referat
for møde i Reerslev Menighedsråd
onsdag d. 6. august 2014 kl.19.00.
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud fra

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

BEMÆRKNING
Kontraktfornyelse med KirkeKom på lukket møde
Rengøring af konfirmandstuen:
Anne Lise spørger en, hun kender. Der er behov
for en ny støvsuger. Anne Lise sørger for indkøb.

2.

Status fra formanden

Gennemgang af indkommen post.
Kontraktfornyelse KirkeKom.
Konsultation med Provstiudvalget d. 13. august.

3.

Status på økonomi

Vi vil prioritere at have midler til omlægning af
kirkegården.
Birthe Haman inviteres med til næste møde mhp
kvartalsrapport.

4.

Status fra kontaktpersonen
Status på aktiviteter i efteråret:
Christiansborgtur i august – alt det praktiske på
plads. 37 deltagere.
Menighedstur 13. september til Herlufsholm –
stadig ikke klarhed omkring frokosten. 19
deltagere.
10. september: Salmesang. Kaffe og kage.
25. september: Foredrag med Preben Kock.
17. september: Koncert i Finderup.

5.

Status fra aktivitetsudvalget

Søndag møde med Forsamlingshus og Bylaug
omkring høstfest 27. september.
Evaluering af Sct. Hansfesten:
Koncerten i kirken var for tidligt i forhold til resten
af Sct. Hans arrangementet. Derfor var der mange,
som ikke kunne deltage.
I stedet afholdes en midsommerkoncert næste år
uden at der er sammenhæng med Sct. Hans.
Udvendig kalkning af kirken : bliver færdig i denne
uge.
Klokkerne har været ude af drift. Derfor har
Thubalka klokkeservice været ude og tjekket dem.

6.

Status fra kirkeværgen

Ansøgning om omlægning af budget til
Provstiudvalget: Ansøgning sendt
Indvendig kalkning af kirken – status, herunder
tilbud fra HS:Rådgivning:
Der er afsat kalkprøver i kirken, som skal sidde 1
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år.
Der er kommet et tilbud fra HS:Rådgivning, som
skal gennemgås igen.
Menighedsmøde d. 12. august kl. 19.30:
Mødet afholdes i konfirmandstuen. Vi låner en
projektor, så vi kan vise projektforslaget.
Vi serverer kaffe og kage. Vi forventer omkring 30
personer.
Marianne planlægger en proces for mødet.
Vi kontakter Ugeavisen vedr. mødet.
Vedr. Molktes anlæg: vi kan ikke finde ud af, hvem
der er efterkommere. Vi sætter et lille skilt på
gravstedet om, at pårørende skal henvende sig.
Henvendelse fra Nationalmuseet vedr. besigtigelse
af kalkmalerier.
Indkøb af vaser til alteret: Lisbeth og Lene køber
vaser ind.
Pasning af arealerne omkring præstegården og
forpagterboligen: Vi overvejer at opsige aftalen
med Sct. Olai omkring pasning af arealerne ved
præstegården, og evt. i fællesskab med Finderup
finde nogen, som kan passe dem i stedet. Jørn
sætter punktet på dagsordenen til næste møde i
Finderup.

7.

Status fra præstegårdsudvalg

Status på reparationsarbejde i præsteboligen og
forpagterboligen:
Der er stadig udestående med elektrikeren
omkring diverse vedligeholdelsesarbejder.
Døren mod gården i forpagterboligen er igen ikke
til at lukke.
Vandet i forpagterboligen bliver brunt ind i mellem.
Ifølge Vandværket er der stadig gamle rør, som
muligvis kan være årsag til det. Jørgen kontakter
vandværket og en VVS’er for at få sagen
undersøgt.
Grus langs husmur i præstegårdshaven: Vi vil
have græs helt ind til muren. Det tager vi op med
Sct. Olai.
Døren til haven i præsteboligen kan ikke åbnes på
grund af den kodede lås. Vi får sat en almindelig
lås i.
Brandboks i præstekontoret: Susanne følger op på
det

8.

Status fra præsten

Konfirmationer i Reerslev kirke:
Der er 9 – 10 børn i Buerup skole, som hører til i
Reerslev sogn. Børnene bliver undervist om
tirsdagen i Finderup sammen med børnene fra
Høng skole. Det betyder en klassestørrelse på
over 30 - 35 børn.
Fremover bliver vi nødt til at fordele
konfirmanderne på en anden måde, da der er
meget få børn til de 2 andre præster fra Buerup og
Ørslev. Børnene vil altid kunne blive konfirmeret i
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deres sognekirker, men det kan ikke sikres, at de
bliver konfirmeret af den præst, der har undervist
dem.
Der indkaldes til indskrivning af konfirmander.
Menighedsrådet får en kopi af brevet til orientering.
Konfirmation finder sted d. 3. maj i Reerslev kirke.
Provstiet menighedspleje: Vi melder os ind i
Menighedsplejen i Kalundborg provsti. Det koster
600 kr. årligt.
Gudstjeneste juleaften:
Forslag om 13.30 i Finderup og kl. 15 og kl. 16.15
på skift mellem Finderup og Reerslev. Forslaget
skal også drøftes med personalet inden endelig
beslutning.
Tidligere beslutning om MR-medlemmers
obligatoriske deltagelse i kirkens arrangementer:
Vi går tilbage til den gamle ordning, hvor vi
tilmelder os.

9.

10.

Eventuelt

Næste møde

Betaling for deltagelse i ture:
Menighedsrådsmedlemmer deltager gratis i ture
og andre arrangementer med betaling.
Susanne berettede fra Refugie-opholdet.
Næste møde i Reerslev menighedsråd: 3.
september kl. 19.

Anne Lise Vinther, Formand

Lisbeth Winther, Kasserer

Lene Thamm, Næstformand, Kontaktperson

Marianne Storm, Kirkeværge

Jørgen Madsen

Jørn Noe, Sognepræst

Susanne Pedersen, sognepræst

