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Referat
for møde i Reerslev Menighedsråd
tirsdag d. 3. marts 2015 kl.19.00.
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud fra Jørn Noe

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

2.

Formanden

3.

Økonomi

4.

Aktiviteter

5.

Kirken og kirkegården

BEMÆRKNING
Godkendes

Kursus for formænd og næstformænd d. 19.
marts: Anne Lise kan ikke deltage. Lene deltager,
hvis hun kan få arrangeret kørsel
Stiftsdag d. 22. marts: Anne Lise og evt. Lene
deltager. Jørn og Susanne kører sammen efter
gudstjenesten i Finderup
Sogneindsamling – status: Lisbeth og Marianne vil
gerne hjælpe. Vi sætter det også på Reerslev
venner på Facebook med henvendelser til Anne
Lise.
Rengøring: Vores rengøring ønsker at stoppe.
Lene undersøger en anden. Ellers spørger vi,
hvem der gør rent i Finderup.
Telefongodtgørelse: Vi hæver telefongodtgørelsen
til 150 kr. mdl. før skat
Endelig godkendelse af årsregnskabet 2014:
Reerslev sogns menighedsråd, cvr 66420515,
regnskab 2014, afleveret d. 26-02-2015 kl. 10.37 –
regnskabet godkendes.
Menighedsrådets mulighed for at give gaver: Vi
undersøger regelsættet for dette. Vi spørger Jørn.
12. marts: Fælles arrangement Finderup – Carl
Nielsen
Tilmelding til påskemiddag d. 2. april senest d. 24.
marts.
21. juni midsommerkoncert kl. 19
22. april: Foredrag om Reerslev klokker kl. 19 v.
Erik Kure
Vi undersøger muligheden for ”biograf” i
konfirmandstuen
Vi bevilger 1000 kr. til Mother Theresa – en
kirkelig aktivitet.
Sømanden overtager de lamper fra
kirkebelysningen, der virker.
Kirkegårdsprojekt: Der er ikke kommet svar fra
Charlotte Skibsted
Rådgivning fra Kgl. Bygningsinspektør vedr.
kirkegårdsmur og kapel: Jørn undersøger
muligheden for at få rådgivning, inden vi begynder
at lave tegninger
Vi vil undersøger muligheden for at søge fonde til
renovering af mur og kapel
Status fyret i graverhus: Der har været service på
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BEMÆRKNING

fyret uden at finde fejl, Der har været sat tryk på
anlægget, men der er endnu ikke fundet huller

6.

Præstegård, forpagterbolig og forpagtning

Vi har ajourført inventarlister for kirke og
konfirmandstue. Vi mangler at ajourføre listerne
for graverhus og kirkegård.
Marianne har møde med Sct. Olai i morgen, hvor
redskaberne til brug på kirkegården drøftes – hvad
har Sct. Olai overtaget.
Provstesyn forpagterbolig:
H:S Rådgivning udarbejder en rapport i
forbindelse med synet, hvori også angives et
oplæg til prioritering.
Vandvarmeren er defekt og bør udskiftes. Pris ca.
10.000 kr. Dette bevilges.
Forpagteren af jorden har fået tilladelse til at
udsætte forpagtningsafgiften til 1. april

7.

Præsterne

8.

Eventuelt

9.

Næste møde

Mikrofonen er repareret.
På et tidspunkt skal fyret skiftes pga alder
Materialer på bord i kirken f.eks. om Indre
Missions sommerlejr
Susanne vil gerne låne konfirmandstuen i juni –
det er ok
Fællesmøde med Finderup:
Anne Lise kontakter Preben i Finderup for at høre,
om de har nogen punkter til dagsordenen.
Hvis der ikke er nogen punkter, lægger vi op til at
aflyse mødet.
Næste møde i Reerslev menighedsråd:
1.april 2015 kl. 19
6. maj 2015 kl. 19

Anne Lise Vinther, Formand

Lisbeth Winther, Kasserer

Lene Thamm, Næstformand, Kontaktperson

Marianne Storm, Kirkeværge

Jørgen Madsen

Jørn Noe, Sognepræst

Susanne Pedersen, sognepræst

