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Menighedsrådsmøde i Nørre Alslev præstegård 

tirsdag d. 08. oktober 2019 kl. 1900 
 

 

PKT. DAGSORDEN REFERAT / BESLUTNINGSPROTOKOL 

1.  Godkendelse af dagsorden Godkendt 

2.  Orientering v. Formanden Dagsorden for Mr møder lægges ind på 

hjemmesiden. Temadag om Kirkegården som 

levende kulturarv den tirsdag den 29-10, 

Graver og formand deltager. PU ansøgning til 

it på kirkegården er godkendt, PU ansøgning 

til malerarbejder i præstegården samt maling 

af glamluger er afslået. 

3.  Bilag A: Gennemgang, 

godkendelse og underskrift af 

”Revisionsprotokallat” 

Der vil blive iværksat tiltag, efter anvisning 

fra revisor, til at der ikke kan ske besvigelser 

af menighedsrådet midler, henvises til punkt 

9. i Revisionsprotokallat. Vedrørende punkt 

12. er der udstedt 3 gavekort på max 700,00 

pr stk. til forskellige forretninger, fremadrettet 

udstedes der ikke gavekort. Punkt 13. 

nuværende procedure vil blive nedskrevet. 

4.    

5.  Orientering v. Sognepræsten salmesangsaftenerne fortsætter. 

6.  Orientering v. Kirkeværgen 

for Nørre Alslev sogn 

Ny cirkulationspumpe i præstegården opsat, 

stoppede tagrende er ordnet, ny 

opvaskemaskine opsat i præstegården. 

hvepsebo i graverskuer, der har sat alarmen i 

gang, er efterfølgende fjernet.  

7.  Orientering v. Kirkeværgen 

for Nørre Kirkeby sogn 

 

8.  Orientering v. 

Kontaktpersonen 

Organist Jane Borello er sygemeldt. 

Graver Tanja er raskmeldt. 

9.  Orientering v. Kassereren  Kassere bevilliger malerarbejde i 

præstegården samt glamluger.  

10.  Orientering fra Kirke & 

Kirkegårdsudvalg 

Der er byggemøde på fredag angående taget i 

Nørre Kirkeby 

Indbudt  

Afbud Flemming Høegh 
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11.  Orientering fra Kor & 

Koncertudvalget 
Planlægning af kommende arrangementer 

Julekoncert planlagt til den 1. december kl. 

16.00 

Salmesang arrangementer - konfirmander 

samt forældre vil blive inviteret. 

12.  Orientering fra 

Aktivitetsudvalget 

 

13.  Orientering v. 

medarbejderrepræsentanten 

Medarbejderrepræsentant endnu ikke valg, 

den enkelte medarbejder skal aftale  mus-

samtale med  kontaktpersonen. 

14.  LUKKET MØDE 

v. Kontaktpersonen 

Se særlig dagsorden 

15.  EVENTUELT  
 

Næste menighedsrådsmøde tirsdag d. 12. november 2019 kl. 1900 

 

 

 

 

 


