
 

 

Menighedsrådsmøde 
Store Fuglede Kirke 
 
Tilstede St. Fuglede: Annelise Sørensen, Knud 
Sørensen og Ulla Karlshøj. 
Tilstede Jorløse: Knud Nielsen, Lis Hansen, Berit 
Staczak, Solveig Christiansen og Lis Larsen. 
Tilstede Præster: Marianne Kistrup og Peter 
Michaelsen 
Fraværende: Bent Jørgensen 

 
Mødet afholdt: 2022.03.08 kl. 18:00 
Mødet afholdes sammen med Jorløse 
menighedsråd. 

mødet med RAS kl. 18:00. Hvor årsregnskab 
aflægges for de to menighedsråd. 
Provst Jørn Noe deltager for at forklare om det 
videre forløb i sammenlægningen af de to 
menighedsråd. 
 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra 2022.01.12 
2. Aflæggelse af årsregnskab for både Jorløse 

og St. Fuglede menighedsråd. 
regnskabskontoret aflægger regnskaberne 
og giver input til og hvordan vi skaber det 
bedste samarbejde med 
regnskabskontoret. 
 

3. Samarbejdet med Jorløse menighedsråd. 
Provst Jørn Noe vil give vejledning i 
hvordan vi kommer videre og får de to råd 
lagt sammen. 

4.  Valg til menighedsråd: St Fuglede har 2 års 
valgperiode og skal afholde valg, men kan 
det udelades hvis vi sammenlægges i år 
2022. Håber Provsten kan give input til 
dette. 

5. Sag om Sct. Olai 
6. Eventuelt. 
7. Næste møde  
------------------------------------------------------------ 

 
 

 
1.) Referatet er godkendt. 

  
2.) St. Fuglede. 
Regnskabskontoret anmoder om at lægge 
konti sammen, så vi kun har en anlæg og 
en drift konto. Regnskabskontoret sørger 
for disse aktiviteter. 
Kommentar til årsregnskab er godkendt af 
menighedsrådet. Regnskab afleveret 
2022-03-08 kl. 18:53. 
Jorløse. 
Regnskabskontoret anmoder om at lægge 
konti sammen, så vi kun har en anlæg og 
en drift konto. Menighedsrådet ønsker at 
bevare deres præstekasse, så der er 
fremadrettet 3 konti i Jorløse. 
Regnskabskontoret sørger for disse 
aktiviteter. 
Revisionsprotukolatet for 2020 er 
underskrevet på mødet. 
Kommentar til årsregnskab er godkendt af 
menighedsrådet. Regnskab afleveret 
2022-03-08 kl. 19:06 
 
3.) Jørn Noe forklarer at vi skal udarbejde 
en ansøgning om sammenlægning af 
menighedsrådene før 2022.04.01 for at vi 
kan undgå at holde valg til 
menighedsrådene. 
Der skal ved ansøgning vedlægges de to 
mødereferater, hvor sammenlægningen er 
besluttet på menighedsrådsmøder og 
menighedsmødereferater.  
Jørn Noe har skrevet en vejledning til hvad 
vi skal være opmærksomme på, og 
hvordan vi udfylder ansøgningen og Jørn 



 

 

Noe vil gerne gennemgå ansøgningen for 
os.  
 
4.) Punktet er drøftet under punkt 3. og 
input er er modtaget. 
 
5.) Der fremlægges en sag om klage over 
at Sct. Olai har fjernet gran fra et privat 
passet gravsted og familien ønsker, at det 
kun er familien selv der ordner gravstedet. 
Annelise giver besked tilbage til familen. 
 
6.) Dato til kirkesyn og kirkegårdssyn med 
byggesagkyndig. Lis kontakter 
Provstikontoret om der er Provstesyn i St. 
Fuglede og så kan vi slå alle syn sammen. 
Lis giver tilbagemelding til Ulla og så 
skriver vi sammen om datoer. 
Der skal findes rengøringshjælp til 
sognegården. 1-2 timer om ugen. 
Marianne vil se om annonce kan nå med i 
kirkebladet. 
 
7.) Næste møde 2022.05.10 kl. 19:00, hvor 
vi skal se på budget. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  


