Dato: 19. August 2021
STED: Værslev
Råd: Rørby – Værslev – Ll. Fuglede
Dagsorden
1. Fremmøde

Blad nr.: 4
Formandens initialer:
RLS

Beslutning
Tilstede: Birthe, Tove, Torben, Ruth, Janet, Henrik, Anne-Mette, Bente,
Marianne, Peter.
Afbud: Flemming, Katrine
Fraværende: Helge, Kim

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. Projekter
a. Kalkning af Værslev og
LI.Fuglede Kirker.

3a – Ll. Fuglede er kalket færdig. Resultatet er pænt. Værslev er ikke
kalket endnu. Den bliver kalket når vejret tillader det.

b. Fjernvarme i Rørby

3b – Projekt afventer stadig i Provstiet.

c. Coop projekt

3c – Godkendelserne til Coop projektet er i gang.

d. Garage Rørby

3d – Disse er udvalgt til byggeudvalg (Flemming som formand, Torben,
Henrik og Helge). Ovennævnte vil arrangere møde, lave skitser til ny
bygning + et prisoverslag over byggeprojektet. Der er udleveret papirer fra
Arkitekt Michael Madsen. Papirer også leveret til Kathrine og Flemming.

e. Renovering af gravsteder i
Rørby
f. Kirkegårdsmure

3e – Tages op på næste møde, da vi skal se papirer på gravstederne, om
de er bevaringsværdige/fredet.

g. Kort over Rørby kirkegård
h. Granitkantsten Ll. Fuglede

3f - Overslag over hvad det vil koste at renovere dem på en sådan måde,
at der undgås dyre lappeløsninger i fremtiden er fremvist. Ruth vil printe
papirerne ud og levere v. næste møde så alle har dem.
3g – Ruth vil finde en der kan lave kort over Rørby Kirkegård.
3h – Henrik vil indhente tilbud.

4. Nyt fra formanden

5. Nyt fra kassereren
a. Kvartalsrapport

•

Den private affaldsspand bliver brugt af besøgende v. Rørby
kirkegård. Ruth vil kontakte kommunen om 1 mere der er bestemt
til Kirkegården og dens besøgende.

•

D. 31. August bliver der afholdt valg til Provstiudvalg og stiftsråd.
Dette foregår kl. 19.00 i Ubby forsamlingshus.

•

Trompetist Søren Goth vil komme juleaften og spille i St. Fuglede,
Ll. Fuglede samt Jorløse kirke. Prisen fremlagt (4.500 eks. kørsel
for alle 3 gudstjenester) - godkendt af alle tilstedeværende.

5a – Kvartalsrapport godkendt.
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6. Nyt fra sognepræsterne

7. Nyt fra kirkeværgerne og
kirkegårdsudvalget

•

Det aftales at der i de 3 kirker skal hænge en lamineret seddel i
våbenhusene med den fulde adresse på kirkerne. Ved brug for
ring til 1-1-2 er det nemt for alle både ansatte og brugere af kirken,
at ringe og oplyse den korrekte adresse.

-

I Ll. Fuglede hænger der allerede en. Birthe og Tove vil lave en til
de sidste 2 kirker.

•

I Værslev kirke er trinet ind til våbenhus for højt, dette giver
problemer for rollatorer og eldrevne handicap køretøjer. De har
besvær med at komme ind. Ruth og Anne-Mette vil kigge efter
muligheder i form af en rampe for at komme problemet til livs så
det bliver letter at komme ind i kirken.

•

I Rørby præstebolig er der et stort trin fra køkken og ud til
terrassen, som ikke er hensigtsmæssigt/sikkert. Ruth vil ringe til
Ole for at finde en løsning.

•

Ll. Fuglede. Der er en stor bevaringsværdig gravsten som endnu
ikke er blevet rykket. Ruth vil ringe til Sct. Olai

•

Der vil foregå debat aften 25. November i Ubby Kultur og
forsamlingshus m. Kim kok som sørger for forplejningen.
Arrangementet står beskrevet i det nye kirkeblad.

•

Ny dato for hospice/harpe koncerten. I Ll. Fuglede kirke – 3. marts
kl. 19.00 2022.

•

Intet nyt

•

Næste møde 14. oktober i Sognegården i St. Fuglede.

8. Nyt fra kontaktpersonen

9. Nyt fra
aktivitetsudvalget

10. Nyt om Grøn kirke

11. Eventuelt

