Menighedsrådsmøde Dato: 25. marts 2021
Sted: Sognegården St. Fuglede
Råd: Rørby – Værslev – Ll. Fuglede
Dagsorden
1. Fremmøde

Blad nr.: 2 - 2021
RLS

Beslutning
Tilstede: Birthe, Kathrine, Flemming, Tove, Torben, Ruth, Janet, AnneMette, Henrik, Peter og Marianne
Afbud: Kim
Fraværende: Kim

2. Godkendelse af
dagsorden
3. Projekter
a. Kalkning af Værslev
og Ll. Fuglede kirker.
b. Salg/leje af
Graverbolig i Rørby.
c. Garage i Rørby.
d. Fjernvarme i Rørby
kirke og præstegård

Ok.

A - 2 tilbud indhentet. Hver udbyder har sammenlagt 1.000 kr. difference
ved begge kirker, men stor forskel i pris på hver enkelt kirke. Vedtaget at
der tages billigste tilbud. Dvs. Værslev kirke - John P. Carlsson. Lil.
Fuglede – Gislinge mureren. Hvis ikke de accepterer kalkning af blot 1
kirke hver med de indhentede tilbud, vælges John P. Carlsson til begge.
B - Forlængelse af lejeperioden m. 1 år – m. klausul hvis Coop får brug for
at starte byggeri før lejeperiodens udløb.
C - Åstedsforretning d. 14 april kl. 10.00. Tilstede vil være: Ruth, Birthe,
Flemming, Torben & Peter.

e. Præstegården i Rørby
– kalkning 2021
D – Er under behandling hos Provstiudvalget.
E – Helge tager sig af opgaven i samarbejde m. Flemming, da der er tvivl
om hvornår den sidst blev kalket. Præstegården præsenterer sig flot i
kalkningen.

4. Nyt fra formanden
Opdatering om nye Covid19 retningslinjer
Værslev låge ødelagt efter påkørsel af bil. Der er forsikringssag i gang.
Obs borebiller.
Formand ønsker besked, hvis der opstår skader eller andre problemer
ved kirkerne.
5. Nyt fra kassereren
herunder årsregnskab
2020

Godkendes uden indvendinger.
Sendt kl. 20.11

6. Nyt fra sognepræsterne
Indtil Covid19 er mere stabil og der ikke er samme behov for flytning af
arrangementer, holdes der pause m. kirkebladet. Der annonceres så
længe der er et behov derfor i Klb. Nyt.
Der er indkøbt nye alterbægere som deles mellem Præsterne.
7. Nyt fra kirkeværgerne og
kirkegårdsudvalget
Hvert år kalkes kirkemur i Værslev. Ruth forhører sig om pris fra
udbyderne i punkt 3a, inkl. kapel og andet trængende.
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Vestlig vindue i kapel i Værslev kirke trænger til udskiftning. Ruth
kontakter Ole og hører om han kan.
Små hække foran gravpladser i Lil. Fuglede visner. Kirkeværge kigger
efter andre holdbare løsninger evt. med inspiration fra de andre kirker.
I Lil. Fuglede er der 1 bevaringsværdig gravsten, denne gemmes. Resten
fjernes.
Julelys v/ LI.Fugled kirke generer nærliggende nabo, og har derfor været
slukket i 2020. Der aftales at julelys i 2021 tændes. Giver julelyset gener
til nærliggende naboer i 2021, må de komme med en skriftlig klage.

8. Nyt fra kontaktpersonen
Henrik kontakter Knud fra Jorløse og forhører sig om hvem der er 3. mand
i Sognegårdsudvalget, så der kan komme styr på det.
9. Nyt fra
aktivitetsudvalget

Der indkaldes snarligt til møde. Mange aktiviteter er blevet aflyst/flyttet
grundet Covid19.

10. Provstesyn
Provstesyn I Rørby og Værslev Kirke d. 21. april 2021.
Rørby kl. 09.00 og Værslev kl. 12.30. Der ønskes let frokost.
Kirkeværgerne er ansvarlige for provstesynet. Ruth finder diverse papirer
og sørger for at de bliver givet til Tove og Kathrine.

11. Grønkirke

12. Eventuelt
Hjemmeside

Hjemmeside kører
Datoer for møder i 2021:
20. maj, 26. august, 14. oktober, 11. november og 16. december

