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

Mødet afholdt: 2022.05.10 kl. 19:00
Mødet afholdes fælles for Jorløse
menighedsråd og Stor Fuglede
menighedsråd.
RAS deltager i mødet ved, Aneth
Thinggaard og Connie Veiss for at
fremlægge budget og regnskab.

DAGSORDEN:
1. Godkendelse af referat fra
2022.03.08
2. Budgetplanlægning for 2023
fremlægges af RAS og
fremlæggelse af Kvartalsrapport for
1 kvartals 2022 regnskab.

1.) Referat godkendt

2.) RAS fremlægger kvartalsregnskab for
1. kvartal 2022 og forklaring til udsving er
specielt at energiudgifter er steget meget.
Regnskabet er underskrevet.
Budget for 2023. Midlerne skal søges nu til
3. Orientering om status på ansøgning anlægsudgifterne. Besluttet udgifter til
Jorløse er kalkning af kirken og reparation
af sammenlægning af
af tårnet. Til St. Fuglede ansøges til nyt
menighedsrådene.
varmesystem.
4. Punkter fra Jorløse menighedsråd:
Budget er godkendt med tidsstempel
Økonomi, Provst konsulent,
Kalkning af Jorløse Kirke, reparation 2022-05-10 kl. 19:33.
Skift af pengeinstitut startes op af RAS.
af tårn, syns rapport
5. Sag om indbrud i Redskabshus ved
3.) Vi tager kontakt til Benny Lykkegaard
St. Fuglede kirke.
for af vide, hvordan vi kommer videre med
6. Resultat af provstesyn
sammenlægningen af menighedsrådene.
7. Eventuelt.
8. Næste møde
----------------------------------------------------- 4.) Økonomi er behandlet under punkt 2 og
kalkning af kirke er indlagt i budget for
------2023. Reparation af tårnet er skrevet
ansøgning af midler. Synsrapport viser div.
reparationer, som tages over driften.
5.) Sag om indbrud i redskabshus ved St.
Fuglede kirke. Der har været 2 indbrud og
kirken er selvforsikret, så det koster 2 x
15000 kr. Nye maskiner, købes hjem via
tilbud. Maskiner fjernes fra redskabshus,
så det ikke sker igen.

6.) Provstesyn er gennemført
d. 2022-04-27. Byggesagkyndig har
udarbejdet rapport og anbefalingerne fra
denne tages op på næste møde.
Knud Nielsen sender rapport for
provstesyn ved St. Fuglede kirke til
menighedsrådet.
7.) Procedure for udsendelse for
dagsorden og referater fra
menighedsmøder er aftalt.
8.) Næste møde er aftalt til 2022-08-23
kl. 19:00
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