
Menighedsrådsmøde 
 

Dato: 22-06-2017 15.00 Blad nr.: 4-2017 
Sted: Graverboligen i Rørby Formandens initialer: 

TJ Råd: Rørby - Værslev - Ll. Fuglede 

   

Dagsorden Beslutning 

1. Fremmøde 
 
 

Tilstede: Kathrine, Birthe, Flemming, Torben, Karin, Ruth, Jan, Eva, 
Janet, Kim 
 
Afbud: Mona, Marianne, Peter 
 
Fraværende:  
 

2. Godkendelse af 
dagsorden 

Godkendt 
 

3. Mona Jakobsen 
anmoder om tilladelse til 
at udtræde af 
menighedsrådet 

Mona er bevilliget udtræden og Janet Larsen indtræder i stedet for Ll. 
Fuglede sogn 

4. Orientering vedr. 
provstesyn i Rørby og 
Værslev og evt. 
igangsættelse af 
udbedring af mangler 

De oplagte og nemme opgaver sættes i gang mens de større opgaver 
tages løbende over de kommende 4 år. 

5. Google Street View inde 
i vores kirker 

Det er vedtaget til en samlet pris på cirka 7.500 kr. i alt for vores 3 kirker 

6. Projekt om ny portlåge 
på Værslev kirkegård. 
Forslag fra arkitekt 
Gorm Schmidt 

Projektet koster omkring 86.000 kr plus moms som rådet selv kan 
finansiere. Rådet er enige om at det vil vi så der fremsendes ansøgning til 
provstiet. 

7. Tilbud på timerlåse til 
hoveddøren i alle 3 
kirker 

Låse koster 34.000 kr. Dette sættes i værk når den nye dør i Rørby kirke 
er monteret. 

8. Godkendelse af 1. 
kvartalsrapport for 2017 

Kvartalsrapport fremlagt og godkendt 

9. Nyt fra formanden 
 

Ekstraordinært formandsmøde i St. Fuglede om pastoratets 
personalesituation og kontaktpersonrollen. Torben og Flemming deltager. 
Der findes en arvefond fra Værslev sogn som Torben undersøger hvordan 
kan formaliseres og lovliggøres. 

10. Nyt fra kassereren Ny varmestyring i Ll. Fuglede sættes i gang til 27.000 kr. 
Bilag til regnskabsinstruks fremlagt og underskrevet 

11. Nyt fra sognepræsterne Kim holder ferie 28-31, Marianne holder ferie 26-28 plus en mere, Peter 
har 27, 29, 31. Mie holder ferie 28-30. 
Spred ordet om boder til høstgudstjenesten. 

12. Nyt fra kirkeværgerne og 
kirkegårdsudvalget 

 

Intet nyt 
 
 

13. Nyt fra kontaktpersonen 
 

Intet nyt 
 
 

14. Nyt fra 
aktivitetsudvalget 

Referater for møder er udsendt 
 
 

15. Eventuelt Menighedsrådsmøder fremover kl. 16 og mødet 
August mødet aflyses og september mødet flyttes til 14/9 med kirkesyn i 
Ll. Fuglede og spisning i Sognegården. 
 

 


