Menighedsrådsmøde Dato: 05-01-2018 18.00
Sted: Rørby præstegård
Råd: Rørby - Værslev - Ll. Fuglede
Dagsorden
1. Fremmøde

Blad nr.: 1-2018
Formandens initialer:
TJ

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

2. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

3. Projekt med ny garage
og graverfaciliteter ved
Rørby præstegård

Der er modtaget tilbud fra arkitekt Anders Christensen og fra arkitekt
Gorm Schmidt. Tilbuddene er økonomisk sammenlignelige så
menighedsrådet vælger at gå videre med Gorm Schmidt da vi har gode
erfaringer med ham fra andre projekter.

4. Projekt med nyt
Stiftet og de sagkyndige har anmodet om at projektet revurderes og Gorm
indgangsparti og låge til Schmidt har udarbejdet revideret projekt som fremsendes til provsti og
Værslev kirkegård
stift i håb om at det så bliver godkendt.
5. Kalkmalerier i Rørby
kirke

Konservator Peder Bøllingtoft har henvendt sig da han ikke mener at
opvarmningspolitikken i kirken følger de retningslinjer der er aftalt ved
konserveringsprojektets opstart. Han anmoder om at vi kontakter Poul
Klenz Larsen fra Nationalmuseet for at få foretaget klimamålinger i kirken
over 12 måneder hvilket vi så gør.

6. Ny dør til våbenhuset i
Rørby kirke

Vi kontakter tømrer Ole Friis for at høre hvad status er på den nye dør.

7. Kommende
menighedsrådsmøder

Det er vedtaget at menighedsrådsmøder fremover afholdes anden
mandag i måneden frem for som tidligere aftalt anden torsdag. Desuden
er det aftalt at næste møde konkret aftales fra gang til gang og at vi kun
holder så mange møder som der rent faktisk er behov for.

8. Behandling af
Protokollat behandlet. Følgende tiltag er iværksat
revisionsprotokollat
8/11/17 fra kasseeftersyn
• Der skal findes eller ny udarbejdes ansættelsesaftale for Helge
28/9/17
• Der er udfyldt og underskrevet en tro go love erklæring fra Helge
på at den udleverede mobiltelefon kun anvendes tjenestemæssigt
• Der er ændret i netbanken så regnskabsfører nu kun kan lægge
betalinger ind hvorefter kasserer skal godkende betalingerne inden
de gennemføres.
9. Eventuelt

Der skal renoveres kloak i forpagtergården ved Værslev kirke da der er
rotter i forpagtergården og kloakken er utæt.

