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Referat
for møde i Reerslev Menighedsråd
onsdag d. 4. november 2015 kl.19.00.
i konfirmandstuen, Reerslev Præstegård
Afbud fra

DAGSORDEN
1.

Godkendelse af dagsorden.

BEMÆRKNING
Godkendt med tilføjelser

Valg til poster i menighedsrådet:
Formand: Anne Lise
Næstformand: Lene
Kasserer: Jørgen
Kirkeværge: Marianne
Præstegårdsværge: Jørgen
Sekretær: Marianne
Kontaktperson: Lene
Bygningskyndighed: Henning Jensen, H:S
Rådgivning
Underskriftsberettiget: Anne Lise og Lisbeth

2.

Formanden

Valgbestyrelsen: Lene er formand for
valgbestyrelsen.
Vi følger Menighedsrådsforeningens opfordring til
at afholde fælles informations- og opstillingsmøde
d.13. september 2016
Kirkefondet: Information om tilmelding til Åben
kirke. Vi ønsker ikke at være Åben kirke
Sogne- og menighedsrådsrejser: Til orientering
Ansøgning om støtte til kristendomsundervisning
på farsi – fra Vesterbro sogn: Vi foranstalter ingen
indsamling
Sogneindsamling fra Folkekirkens Nødhjælp:
Temaet næste år er verdens fattigste kvinder.
Indsamling finder sted d. 13. marts. Anne Lise
sørger for organiseringen
Garanti for forpagtning: Vi accepterer en fremtidig
garanti for forpagtningen på 35.000 kr.
Revisionsprotokolat 03-12-2014: Der er
effektueret
Revisionsprotokolatet 08-09-15:
Tages til efterretning.

3.

Økonomi

Budget 2016
Reerslev Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
66420515, Budget 2016. Endeligt budget afleveret
04-11-2015 kl.11:56
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Budget 2016 godkendt
Kvartalsrapport – godkendelse:
Kvartalsrapporten godkendt
Der er brug for en afklaring af rykkerprocedurerne
mellem Sct. Olai og Birthe Haman
Status på aktiviteter efterår 2015:
- Juletræ i kirken i uge 51, så børnehaven
kan pynte det
- Koncert d. 11. november
- Foredrag i Reerslev Kirke d. 24. november
- Fælles julefrokost i byen d. 28. november
kl. 18. Tilmelding hos Lene
4.

Aktiviteter

Kirkesanger og organist bestemmes fra gang til
gang pga sygdom.
Invitation til julefrokost med Kirkens venner d. 7.
januar 2016 kl. 18.
Menighedsmøde: Vi afholder mødet torsdag d. 14.
april 2016 kl. 19. hvor emnet vil lægge op til
forberedelse af det kommende
menighedsrådsvalg. Vi planlægger mødet på MRmødet i februar.
Ansøgning til stiftet om tilladelse til kalkning af
kirken godkendt. Den sendes via provstiet til
Stiftet.
Aftale med Kalkningstjenesten om
konsulentbistand ved kalkningen: Menighedsrådet
godkender at betale for konsulentbistand.

5.

Kirken og kirkegården

Aftale om kalkning af kirken i 1. kvartal 2016:
Torben Andersen kan kalke kirken indvendig i
februar/marts med forventet åbning igen til påske.
Hvis det kan lade sig gøre, kan vi starte lige efter
fastelavn 7. februar 2017.
Kontakt til Nationalmuseets kirkekonsulenter:
besigtigelse januar/februar vedr. antikt inventar i
forbindelse med kalkning.
Opmåling af kirkegårde. Vi beder Sct. Olai lægge
de rigtige data ind i skemaet.
Tilbud på pasning af præstegårdshaven mm. fra
Sct. Olai: Vi vil gerne have et nyt tilbud, som er en
kombination af de 2 tilbud, vi har fået.

6.

Præstegård og forpagterbolig

Tilbud på fældning af træer fra Sct. Olai: Vi
modtager tilbuddet.
Status på gårdsplads – brønd, bed mm:
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Der er blevet støbt et låg til brønden. Der er ikke
plantet i bedet endnu. Vi giver Sct. Olai besked
om, at det er klar til plantning.
Tilbud på pudsning af vinduer inde og ude i
præstegården: 1631,25 kr. Vi accepterer tilbuddet.
Referat budgetsamråd: Provstiudvalgets
intensionen er at få afviklet så meget gæld som
muligt i 2016. Det betyder, at der bliver mere at
dele ud af i 2017.
Friluftsgudstjeneste i Bregninge til 2. pinsedag d.
16. maj 2017: Vi skal tage stilling til, om vi vil
deltage fx som frivillige på dagen. Lene vil gerne
deltage.

7.

Præsterne

Ny taxa-ordning: Asgers Taxa er holdt op. I
Finderup er der lavet aftale med Frank taxa i
Gørlev. Anne Lise kontakter Frank. Derefter
annonceres det i kirkebladet og på hjemmesiden.
Indsamling ved Lucia og/eller juleaften: Vi laver
indsamling til Børnesagens fællesråd både Lucia
og juleaften.
Kyndelmisse gudstjeneste 2016: Kyndelmisse
falder næsten samtidig med Fastelavn. Vi holder
kyndelmissegudstjeneste 7. februar 2016 kl. 19. I
stedet for det store lys fra sidste år, vil vi arbejde
med andre former for lys.

8.

Eventuelt

Postkassen ved graverkontoret skal vi huske at
tømme. Anne Lise tager sig af det.

9.

Næste møde

2. december 2015 kl. 19.30

Anne Lise Vinther, Formand

Lisbeth Winther, Kasserer

Lene Thamm, Næstformand, Kontaktperson

Marianne Storm, Kirkeværge

Jørgen Madsen

Jørn Noe, Sognepræst

Susanne Pedersen, Sognepræst

