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Nørre Alslev d. 10 januar 2021 

 

Menighedsrådsmøde i Nørre Alslev præstegård 

Onsdag d. 20 Januar 2021 kl. 15:00 

Indbudt Birthe K ,  Birthe T ,  Jane BC ,   Lone H (med på telefon) ,  Marianne W , Mona V , Tanya 
G , Winnie J. 

Afbud  
 

PKT. DGSORDEN REFERAT/BESLUTNINGSPROTOKOL 
1. Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt 

2. Orientering v. Formanden DSUK beder om økonomisk støtte. Tanya undersøger, om vi 
allerede støtter DSUK. Tilbud om diverse kirkelige 
arrangementer overdrages til kor- og koncertudvalget til 
videre behandling. Fire eksemplarer af kalender med 
minileksikon indkøbes til menighedsrådsmedlemmerne. 

3.   

4.   

5.   

6.   

7. Orientering v. Sognepræsten Præsten orienterede om julegudstjenesterne og om de 
gudstjenester, der afholdes nu. Konfirmandundervisningen 
er genoptaget tirsdag og torsdag i grupper à fire for at 
overholde restriktionerne. Skolernes erhvervspraktik er 
blevet aflyst, dermed også praktikken hos os. Kirkebladet er 
udkommet og konfirmationerne er blevet flyttet til august. 

8. Orientering v. Kirkeværgen 
for Nørre Alslev sogn 

Kirkeværgen har aflæst el og strøm. Kirkeværgen og 
graveren vil gennemgå oplysninger om diverse gravsteder, 
og det foreslås, at graveren inden for sin timeramme får 
afsat tid til at lægge oplysningerne ind på computer. 
Vedtægter for kirkegårdene gennemgås og opdateres. 
Gravernes timeantal blev drøftet, og der arbejdes på at øge 
antallet af timer. Ellers generel orientering. 

9. Orientering v. kirkeværge for 
Nørre Kirkeby sogn 

Kirkeværgen har aflæst el og strøm. Generel orientering. 

10. Orientering v. 
kontaktpersonen 

Personalet har holdt juleafslutning, og alle – inkl. koret – har 
fået en julegave. Den ny graver er blevet fastansat. Gravere 
tilmeldes påkrævede kurser. Spritdispenser indkøbes. 
Graveren indhenter tilbud på mørkt jakkesæt til kirkebrug. 
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11. Orientering v. Kassereren Der oprettes særlige e-postadresser til kasserer og formand. 
Honorarer til menighedsrådet er blevet godkendt af PU. 
Fælles formularer til el og strøm, fornyelse af gravsteder 
m.m. udarbejdes. Medlemmer af MR med særlige hverv 
nedskriver over et år deres opgaver, arbejdsgange og 
praktiske oplysninger, som er gode at have, når hvervet skal 
overdrages. Medlemmernes udgifter til office-pakke o.l. 
dækkes af honoraret. Regnskabsinstruks – med oplysninger 
om diverse købekort til medarbejderne - blev godkendt og 
underskrevet. Ellers generel orientering. 

12. Orientering fra Kirke & 
Kirkegårdsudvalg 

Intet at berette. 

13. Orientering fra 
Præstegårdsudvalget 

Intet at berette. 

14. Orientering fra Kor- & 
koncertudvalget 
Planlægning af kommende 
arrangementer 

Møde planlægges i februar/marts. Plan B er aftalt med 
Rasmus Birkerod, som kommer den 2. maj, hvis 
restriktionerne fortsætter februar ud. 

15. Orientering fra 
Aktivitetsudvalget 

Der tænkes kreativt i forhold til sommeraktiviteter. 

16. Orientering v. 
medarbejderrepræsentanten 

Jane er begyndt med koret igen. De øver til 
kyndelmissegudstjenesten. MR godkender det, fordi 
restriktionerne bliver overholdt. 

17. LUKKET MØDE 
  

 

18. Eventuelt Kontaktpersonen orienterede om, at konfirmandstuen for 
tiden bliver brugt til fjernundervisning af gymnasielever. 
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