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Referat
for møde i Reerslev Menighedsråd
tirsdag d. 7. oktober 2015 kl.19.00.
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud fra Jørn Noe,

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

BEMÆRKNING
Første punkt er pkt. 6: pasning af præstegårdshaven

Kursus: tilbud om kursus for kontaktpersoner,
formænd og kirkeværger om regler for ansatte.
Vi ønsker ikke at deltage i det.
2.

3.

Formanden

Økonomi

Hjertestarter: Vi gør opmærksom på, at alle 3
foreninger er med i hjertestarteren – altså også
menighedsrådet.
Endelig ligning/ramme for 2016: Der er kun afsat
penge til et nyt fyr i præstegården. Alle øvrige
budgetønsker må vi huske til de kommende år.
Budgetsamråd 2015: Punktet udskydes til næste
møde
Status på aktiviteter efterår 2015: Se kirkebladet
Sogneturen til Odense var vellykket selvom de
ikke fik set domkirken.
Lørdag d. 28. november er der fælles julefrokost
for hele byen.

4.

Aktiviteter

Børnehaven kommer til Lucia-aften som vi plejer.
Vi indkøber slikposer til børnene. Vi vil samle ind i
forbindelse med kirken – Susanne undersøger,
hvad vi evt. kan samle ind til.
Aktivitetsmøde med Finderup: Mange af
aktiviteterne næste år vil finde sted i Finderup. Vi
giver et økonomisk tilskud til et par af aktiviteterne
i Finderup, og vil forsøge at få flere fra Reerslev til
at deltage.
Jule- og nytårsfrokost for kirkens venner: torsdag
d. 7. januar 2016.

5.

Kirken og kirkegården

Der er afleveret 98 tæpper og 55 bluser fra Mother
Theresa til Polen, Lithauen, Gambia og Sri Lanka.
Kirkegården:
Svar fra kirkegårdskonsulenten: der er endnu ikke
kommet svar i Stiftet.
Opmåling af kirkegårdene: Sct. Olai er hyret til at
måle alle kirkegårde i provstiet op.
Vi har mange penge ude i forhold til pasning af
kirkegården, da der ikke er bogført i Brandsoft i
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1½ måned.
Forespørgsel vedr. beplantning bag græsplænen
ved kirken: hvis lodsejer ønsker beplantning på
eget areal, har vi ingen indvendinger mod det. Vi
ønsker ikke at beplante yderligere.
Kirkekalkning:
Kalkningstjenesten: Vi har fået et tilbud fra
kalkningstjenesten
Nationalmuseets bevaringsafdeling: Vi skal have
et tilbud på konsulentassistance i forbindelse med
nedpakning og udpakning af inventar
Tilladelse til indvendig kalkning fra Stiftet: da der
er fundet spor af kalkmalerier i kirken, skal vi
indhente tilladelse fra Stiftet til kalkning.
Fældning af træ: Vi godkender at bruge penge på
at fælde træet i alléen.
Døre i staldbygningerne: vi har fået et tilbud på
25.000 kr. for 3 døre. Vi indhenter endnu et tilbud.
Fældning af træerne i Alléen – kastanjesyge:
Kastanjetræerne er angrebne og vil gå ud i løbet
af en kort årrække. Da det er et offentligt areal,
skal vi fjerne træerne på grund af risikoen for
væltede træer. En rydning inkl. reetablering af
arealet vil koste min. 100.000 kr. Vi får udarbejdet
en ekspertvurdering af alléens tilstand, som skal
danne baggrund for en vurdering af vores
handling.

6.

Præstegård og forpagterbolig

Vi har fået et tilbud på dæksel eller anden form for
afdækning af den gamle brønd på mellem 5 og
10.000 kr. + moms. Vi beder om at få det lavet.
Pasning af præstegårdshave og øvrige omgivelser
ved præstegården – Steen Hendriksen fra Sct.
Olai deltog under dette punkt:
På baggrund af håndbøger om standarder for
pasning kirkegårde drøftede vi, hvilken standard vi
ønsker for præstegårdshaven.
Græsplænen: som niveau med græsplæne op til
max. 8 cm. og buskrydning hver anden gang
omkring træer og ved huset.
Frugttræer: Fjerne de frugttræer, som ikke har det
godt. Sct. Olai laver en vurdering af dette.
Hække klippes 2 gange årligt
Skovsti: nedfaldne grene fældes efter behov
Skovbund: Stimulere vegetationen, hvis
birketræerne fjernes. Sct. Olai laver tilbud på at
fjerne birketræer.
Gårdsplads og allé: Rives og fejes hver 14. dag.
Rabat i alléen: ordnes 1 gang om måneden.
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Tagrender skal renses 2 gange årligt.
Sct. Olai sender et tilbud på, hvad det vil koste.

7.

Præsterne

8.

Eventuelt

9.

Næste møde

Der er givet officiel tilladelse fra biskoppen til en
armensk præst til brug af Reerslev kirke ifb. med
bisættelse.
Da kirken i Finderup er lukket på grund af
kalkning, vil der være lidt ekstra trafik til kirken.
Inspirationsaften d. 11. november kl. 17 om Kirken
i morgen.
4.november 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

