Nordvestfalster Menighedsråds menighedsmøde onsdag den 15. maj kl. 19 i Vålse sognehus.
Referat
1) Beretning for det forløbne år og forelæggelse af forslag om sammenlægning af sognene ved
formand Niels Larsen.
Niels Larsen byder velkommen.
Niels Larsen orientere om arbejdet siden august. Der er kommet styr på økonomien, og vi er godt
på vej med at få styr på kirkegårdene.
Der orienteres om planerne om at sammenlægge sognene til et sogn. Sammenlægningen tages der
stilling til på næste menighedsrådsmøde. Ved vedtagelse af sammenlægning skal det sendes til
godkendelse i stiftet og kirkeministeriet. Ved en sammenlægning kan man vælge medlemmer til
menighedsrådet frit over sognegrænserne. Niels Larsen udtrykker ønske om, at der ved
menighedsrådsvalg i 2020 indvælges unge mennesker.
Allerede den 12. maj næste år skal der afholdes menighedsmøde og oplyses om den nye
valgprocedure, der træder i kraft i 2020. Der afholdes valgforsamling den 15. september 2020,
Såfremt der opstilles flere lister er der kampvalg i november 2020.
Gunnar Vilhelm Huge bemærker, at der var styr på økonomien før Niels blev formand. GVH er
personligt imod sammenlægning af sognene og foreslår, at sognene går hver for sig, så sognene kan
have deres egen præst til gavn for det lokale kirkeliv.
Forslaget om sammenlægning af sognene drøftes blandt menigheden, hvor der fremkommer både
positive tilkendegivelser om sammenlægning af sognene samt bekymring for, om også de tyndt
befolkede sogne opnår repræsentation i kommende menighedsråd. Menigheden tilkendegiver et
ønske om, at det tilstræbes at få en bred geografisk repræsentation i menighedsrådet ved en
eventuelt sammenlægning af sognene.
2) Orientering om planer for de kommende år herunder renovering af kirkegårde og renovering af
Kippinge spir ved formand for kirke- og kirkegårdsudvalget Frede Hansen.
Der er kommet tilladelse til at fælde 3 store træer på Stadager kirkegård. Kirkemuren i Stadager
skal repareres og kirken skal kalkes i 2020. Alle gravminder, der vipper, er blevet registreret på
kirkegårdene. Brarup kirke skal kalkes og andre småting skal udføres. Der er indkøbt en microtruck
til Brarup kirkegård. I 2020 iværksættes renovering af Kipping spir for godt 13 millioner kr. I
Kippinge skal kirkemuren også repareres. En af de større opgaver i Vålse er renovering af
lysekroner. I Nr. Vedby indrettes cafe i kirken. En del af kirkegårdsmuren i Nr. Vedby skal omsættes.
På Gyldenbjerg kirkegård prioriteres først oprettelse af et lapidarium, så stenene kan flyttes dertil.
Vi har fået lov til at beholde det store gravminde over færgegården på Gyldenbjerg kirkegård. Der
er udarbejdet ny kirkegårdsvedtægt, der dækker alle kirkegårdene.
3) Regnskab 2018 ved kasserer Jørn Larsen.
Jørn Larsen gennemgår regnskabet for 2018.
Driften udviser et underskud på ca. 157. 000 kr., hvilket skyldes manglende fakturering på
gravsteder og en stor udgift til revisionsfirmaet Beierholm, der har forestået bogføringen i 2018.
Lønomkostningerne udgør 72,8 %. Fremadrettet skal lønomkostningerne skæres ned. I forlængelse

at dette, er der iværksat renovering af kirkegårdene, så arbejdet her kan effektiviseres. Denne
renovering vil løbe over de næste par år.
Egenkapitalen gennemgås.
4) Budget 2020 ved kasserer Jørn Larsen.
Ligningsbeløbet er det samme som i 2019. Der arbejdes på at få enderne til at holde sammen.
5) Eventuelt.
Hækbredde omkring gravsteder drøftes.
Der opfordres til, at man taler med yngre mennesker om at stille op til næste menighedsråd.
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