Menighedsrådsmøde
Store Fuglede Kirke
Tilstede: Annelise Sørensen, Knud Sørensen og Ulla
Karlshøj.
Knud Nielsen, Marianne Kistrup, Peter Michaelsen,
Lis Hansen, Berit Staczak, Solveig Lunø, Solveig
Christiansen.

Mødet afholdt: 2022.01.12 kl. 19:00
Jorløse menighedsråd er inviteret til at deltage i
mødet.

Fraværende: Bent Jørgensen
DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra 2012.12.15
2. Nyt fra regnskabskontoret og hvordan
skaber vi det bedste samarbejde til
regnskabskontoret.
Husk mødet i marts deltager RAS.
3. Samarbejdet med Jorløse menighedsråd
4. Hvordan skal kasser funktionen håndteres?
5. Hvem kan varetage funktionen som
kirkeværge?
6. Samarbejde mellem præsterne og
menighedsrådet. Kritik i medierne- Har vi
noget vi skal drøfte eller tage aktion på.
7. Eventuelt.
8. Næste møde og møde i marts aftales og
der sendes info til RAS.
------------------------------------------------------------

1.) Referat godkendt

2.) Møde marts med regnskabskontoret
bliver d. 8. marts kl 18:00. Vi starter med
spisning Mødet starter kl. 19:00.
Forslag fra regnskabskontoret om samling
af menighedsrådenes konti i samme
pengeinstitut, så det er nemmere for
regnskabskontoret. Sagen er drøftet og
Ulla giver tilbagemeldingen til
regnskabskontoret om at de kan gå videre
med deres planer om at flytte
pengeinstitut. Dette gælder både St.
Fuglede og Jorløse.
3.) Ulla tager kontakt til provst Jørn Noe for
at komme videre med sammenlægning af
Jorløse og St. Fuglede menighedsråd
Jorløse menighedsråd har godkendt
erklæring om elektronisk godkendelse af
bilag. Godkendelsen foreligger allerede for
St. Fuglede menighedsråd.
4.) Knud Sørensen mener han kan
håndtere kasser posten, når
regnskabskontoret tager regnskabet.
Knud Sørensen vil varetage kontakten
med regnskabskontoret.
5.) Kirkeværgen for St. Fuglede
menighedsråd kan vi ikke få kontakt med
og han vender ikke tilbage. Vi skal kunne
varetage opgaven indtil sammenlægning.
Lis Hansen vil varetage kirkeværge
funktionen for St. Fuglede indtil
sammenlægning.

6.) Vi har drøftet om vi har problemer
mellem menighedsrådene og præsterne.
Det vurderes at vi ikke har problemer, men
vi lover at tage sagerne op hvis vi vurderer
at der opstår problemer, der kan give
dårligt arbejdsmiljø eller dårligt
samarbejde.
7.) Peter spørger ind til udhængsskabene
foran kirkerne. Knud Nielsen taget aktion.
Låse i skabene skal vedligeholdes.
Opdatering af information i skabene sørger
Marianne for.
Annelise: Har sørget for indkøb til
sognegården.
Fællesmøde for menighedsråd d. 23.
februar kl. 17:30. Knud S, Annelise og Ulla
deltager for St. Fuglede.
Fibias tilbud om bredbåndsforbindelse er
drøftet. Det er besluttet at vi ikke vil
benytte os af tilbudet.
8.) Næste møde er d. 8. marts 2022. kl. 18
med spisning og mødet med RAS er kl.
19:00.

