
 Onsdag den 13/12 2022  

Menighedsrådsmøde Kl. 18.00 Formandens initialer: 

AL Gundslev, NA-NK Konfirmandstue NA 

 
Til stede: Winnie Jørgensen, (WJ) Anders Lejre, (AL) Erik Jensen, (EJ) Lone Hansen, (LH) Birte Thonesen, (BT) Mona 
Vestergaard, (MV)Birthe Kristensen, (BK) Anne Marie Jensen, (AMJ) Marianne Wagner (MW)og Nina Morthorst (NM). 
Sheila Larsen (SL), Jane Borello Carlsen (JBC) 
Afbud: Anne Marie Philippe, Peder Skovløkke 

 

Dagsorden 
 

Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 

2. Beslutning vedr. istandsættelse 
Nr. Kirkebyvej 8 a og b, såfremt 
tilbud er fremkommet. 

Orientering om de forbedringer, der skal laves. To tilbud 
er indhentet samt tilbud på en varmepumpe fra Lind. Vi 
afventer tilbud fra den ene murer. Tilbuddet for 
varmepumpen godkendes. Varmepumpe kan 
umiddelbart sættes op, hvis elektriker kan. 

 
3. Ny Konfirmandstue i NA, 

orientering fra byggeudvalg. 
 

Orientering om byggeudvalgets møde med ETN-
arkitekter. Projektet er nu sendt til behandling hos 
myndighederne.  
MR ønsker at ansøge PU om at få overført 394.794,- kr., 
som er midler til ikke udført anlæg (taget i NK) til 
projektet. 

       
4. Div. overdragelser efter 

konstituering 

Drøftelse af overdragelse i banker m.m. Arbejdet med 
dette er stadig pågående og har derfor indvirkning på 
den endelige overdragelse af øvrige opgaver.  

5. Generel drøftelse af økonomiske 
forhold. 

Orientering om den økonomiske situation i NA-NK som 
følge af forholdene drøftet i punkt 4.  

6. Beslutning om tiltag i forhold til 
debitorer 
 

7. Godkendelse af vedtægt for 
regnskabsføring NA-NK/Nyk. 
Sogn 

 
8. Godkendelse af vedtægt for 

regnskabsføring Gundslev/ Nyk. 
sogn 

Der bestilles et kursus hos Skovbodata i januar, så 
gravere, kirkeværger m.fl. kan oplæres i systemet.  
 
Vedtægten er gennemgået, godkendt og underskrevet. 
 
 
 
Vedtægten er gennemgået, godkendt og underskrevet. 

9.   Aktiviteter Gundslev: Orientering om den levende julekalender 
15.12. Koncert den 26.2.23 med Seniororkesteret.   
Nørre Alslev: Julekoncerten 10.12 var god. 
Juleafslutning for personalet 15.12. 
Børnehavegudstjenester, skolegudstjeneste, 
gudstjenester med forplejning 2. juledag og nytårsaften. 
Spejdernes nytårsparade 8.1. 

    10. Kassereren Drøftelse af el- og vandafregning. Endelig opgørelse ved 
årets udgang.  
 

     11. Præsterne Orientering om menighedspleje.  

     12. Formanden orientering PU har behandlet og godkendt MRs konstituering samt 
honorering. Generel orientering.  

  
    13. Eventuelt 

Datoer for kommende møder: 18.1 kl. 16 i Gundslev;  
1.3 kl. 16 i NA; 18.4 kl. 16 med syn og MR-møde kl. 18 
i Gundslev; 10.5 kl. 15 med syn og MR-møde kl. 18 i 
NA; 7.6 kl. 16 i Gundslev 

 
 



Den 13/12 2022 
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