
 Dato 1/3-23  

Menighedsrådsmøde Kl. 16.00 Formandens initialer: 

AL Gundslev/NA-NK Konfirmandstuen 

 
Afbud fra Jane Borello Carlsen 

Dagsorden 
 

Beslutning 

1. Godkendelse af dagsorden 1. Godkendt 

2. Godkendelse og underskrivning af 
regnskabsinstrukser 2023 for hhv. 
Gundslev og Nr. Alslev/Nr. Kirkeby 

2. Regnskabsinstrukser for begge menighedsråd 
gennemgået og underskrevet. 
 

3. Behandling af lejekontrakt for Nr. 
Kirkebyvej 8a 

 
 
 
 

4. Behandling af henvendelse fra 
lejer Nr. Kirkebyvej 8a    

 
 
 
 

5. Behandling af varme/vand 
regnskab Nr. Kirkebyvej 8a            

 

3. Lejekontrakt fra hhv. 2016 og 2021 er blevet 
behandlet af PU. Kontrakten fra 21 er blevet underkendt, 
hvorfor kontrakten fra 16 er gældende. Økonomisk 
mellemværende med lejer udredes med lejer inden 1. 
april 23. Dette meddeles lejer skriftligt. 
 
4. Varmeregningen er steget betragteligt efter at 
varmepumperne er blevet installeret. Lejer spørger om 
muligheden for at isolere huset. Dette kan vi ikke 
efterkomme på nuværende tidspunkt. Det meddeles 
lejeren. 
 
5. Regnskabet godkendt. 
 

6. Behandling af 
varme/vandregnskab for 
præstegården                                       

6. Regnskabet godkendt. 
 

7. Godkendelse om køb af løvsuger 
til Nr. Alslev jf. 2 indhentede tilbud 

7. Tilbud indhentet fra SG Maskiner og Havdrup 
Maskinforretning. Begge er gennemgået. Tilbuddet fra 
Havdrup blev valgt til en købspris af 164.953,75 kr. 

8. Behandling af kloakundersøgelse 
ved konfirmandstue 

 
 
 

 
9. Behandling af rapport fra 

varmekonsulent 
 

 
10. Skovbo data kursus 3/2-23 

orientering 

8. Kloakforholdene skal udbedres, og det er ikke med i 
anlægsrammen. MR-formanden har sendt en ansøgning 
til PU om at få dækket udbedring af kloakforholdene på 
anslået 142.700,- kr. som anbefalet af rådgiver. MR 
følger dette. 
 
9. Det anbefales at indkøbe en pumpeindsats med 
slange. Dette indkøbes. Til Gundslev bevilges 15.000,-
kr. til en affugter som i Nørre Kirkeby. 
 
10. Godt kursus. Det blev besluttet, at Jesper fra 
Skovbodata kommer til Gundslev i oktober. Peder træffer 
aftale. 

11.  Aktiviteter NM: Gundslev afholder kirkebio i Torkilstrup den 30. 
marts kl. 18.30.  
 
EJ: Hylder over køleskabet og klapbord ønskes til 
menighedshuset i Gundslev. Bevilget.  
 
MW: Erik Kure afholder koncert torsdag den 2. marts i 
Nørre Alslev kl. 19.00. 
 
BT: Torsdag den 16. marts kl. 13.00 er der 
personalemøde i konfirmandstuen i Nørre Alslev.   



     10.Kasserer - 

     11.Præsten MW: Konfirmation i Nørre Kirkeby i 2024: Kristi 
Himmelfartsdag. Ønsker ny tjenestetelefon – bevilget 
 
NM: Skriver ud til Gundslev og Tor-Lil om forslag til nye 
konfirmationsdatoer. Ost og rødvin efter gudstjenesten 
Skærtorsdag. Gudstjenesteliste udsendes snarest.  
 

     12.Formanden orientering Generalforsamling i Menighedsrådsforeningen for 
Lolland-Falster i Bangs Have 15. marts kl. 19.00. 
Generel orientering samt orientering om gravsten: der 53 
sten på Nørre Alslev kirkegård, der skal limes eller 
lægges ned og på Nørre Kirkeby kirkegård er der 32. 
Gravstedsejerne kontaktes ang. beslutning om, stenene 
skal limes eller lægges ned. 

     13.Eventuelt Næste møde 29. marts i Nørre Alslev konfirmandstue kl. 
15.30. 
 
WJ: Der er indgået aftale med KL Køleteknik om fast 
årligt eftersyn og service på varmepumperne. 
 
 

 
 
 
Den 1/3-2023 
 
underskrifter 

 

 
 


