
 

 

Menighedsrådsmøde 
Store Fuglede og Jorløse menighedsråd  
 
Tilstede St. Fuglede: Annelise Sørensen, Knud 
Sørensen og Ulla Karlshøj, Lis Hansen  
Tilstede Jorløse: Berit Staczak, Solveig 
Christiansen. 
Tilstede Præster: Marianne Kistrup og Peter 
Michaelsen. 
Fraværende: Bent Jørgensen (St. Fuglede) 
Knud Nielsen og Sven-Erik Wöhlk Mortensen 
(Jorløse) 

 
Mødet afholdes: 2022.10.26 kl. 19:00 
Mødet afholdes fælles for   Jorløse menighedsråd 
og Stor Fuglede menighedsråd. 
 
 
 

 
DAGSORDEN: 
 

1. Godkendelse af referat fra 2022.09.20 
 

2. Orientering fra regnskabskontoret:  Endelig 
budget 2023, kvartalsrapport og 
revisionsprotokollat. 

3. Punkter fra Jorløse menighedsråd: 
Orientering om opgaver og aktioner. 

4. Orientering fra St Fuglede menighedsråd 
om opgaver og aktioner. 

5. Vinter og Jul i kirkerne. 
6. Nyt fra kirkeværgen 
7. Eventuelt. 
8. Næste møde  
------------------------------------------------------------ 

 
 

 
 
 
1.) Godkendt 

  
2.) Aneth Thinggaard fra RAS orienterer. 
Kvartalsrapport for 3. kvartal for Jorløse er 
underskrevet og godkendt af Berit og 
Solveig på vegne af Knud Nielsen og 
Sven-Erik Wöhlk. 

Kvartalsrapport for 3. kvartal for Store 
Fuglede er underskrevet og godkendt. 
Revisionsprotokolatet for St Fuglede for 
2021 er gennemgået og godkendt. 
Bemærkningerne er taget til efterretning. 
Bent og Kim har ikke underskrevet, da de 
ikke deltog på mødet. 
Revisionsprotokolatet for Jorløse for 2021 
er gennemgået og godkendt. 
Bemærkningerne er taget til efterretning. 
Knud, Sven-Erik og Kim  har ikke 
underskrevet, da de ikke deltog på mødet. 
Solvej Lunøe er afgået ved døden og 
derfor har Solveig Christiansen 
underskrevet i stedet for hende. 
Budget for fælles menighedsråd for 2023 
er gennemgået og godkendt. Ændringer 
fra sidste års budget til dette budget er 
beløbet til regnskabsføring, som går 
direkte til RAS. 
Budget 2023 er afleveret 2022-10-26 kl. 
19:51 
RAS beder om at det nye menighedsråd 
konstituerer sig så hurtigt som muligt, da 
nyt CVR nr. skal oprettes og lønninger kan 



 

 

ikke udbetales før dette nummer er 
oprettet. 
 
3.) Juletræsfest 3. søndag i advent er 
arrangeret og der er ikke behov for hjælp. 
 
4.) Juletræsfest 1. søndag i advent er 
arrangeret og hjælp er på plads. 
Tolstrupkoret 6. december er arrangeret og 
Berit hjælper. 
Illebjerg fra Gørlev er d. 14. december kl. 
19:00 i kirken. Hjælp er arrangeret. 
Annelise handler ind til alle arrangementer. 
Juletræ til sognegården købes af Knud og 
Annelise. 
 
5.)Det er besluttet af lys ved St. Fuglede 
kirke lyser fra kl. 16:00 – 24:00 i 
tidsrummet fra 1. Søndag i advent til 6. 
januar.   
Der sættes også lys på Jorløse kirke.  
 
6.) Lis gennemgår Bransoft om 
kirkegården. 
Service af varmen i sognegården er sat i 
værk og bliver udført snart. 
 

7.) Nyt skab skal købes til præstens 
kontor. 
Ulla orienterer om ophør af kommunalt 
tilbud om indsamling af husholdningsaffald 
ved kirken. 
Annelise ønsker at vi har en printer der 
virker, for vi har ofte problemer med 
printer. Der er behov for print og scanning 
og kopi på begge sider. 
Hvornår skal vi genoptage sogne 
eftermiddage. 
 
8.) Næste møde med konstituering af 

fælles menighedsråd bliver 2022-11-09  
kl. 19:00 

 


