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Kirsten Schwartz, Jens Tolstrup, Annette
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Sødring
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Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Godkendelse/underskrivelse

Underskrevet

Referat af 10.04.18
Bygherrerådgiver drøftet og MR har valgt
Hans Birkendorf.
Byggeudvalg er nedsat bestående af: Kirsten
Svarskrivelse fra Jens Tolstrup til
bygningskonsulent Jesper Herbert – Nielsen sendt Schwartz, Jens Tolstrup og Lene Sødring
på mail til MR d.17-4-18.
Brev fra PU d.25-4-18 ligger på DAP.
Stig Løcke har afholdt møde med kommunen.
Kravet fra PU om at en bygherrerådgiver sættes
på byggeriet opretholdes.
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Renovering af præstegården og
menighedsfaciliteter
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Kvartalsrapport ved Susanne Selle/Bilag 1

Kvartalsrapport og budget gennemgået og godkendt
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Budget 2019

Vi ønsker at Familiegospelkoret prioriteres
Timetallet til kommende organist bør sættes op
Vi vil gerne have både studie – og sognetur
Inventar til kirkeladen.
Ekstra penge til reception og indretning af nye
lokaler.

Hvilke målsætninger og aktiviteter skal vi have i
vort MR?
Når beløb er afsat til de faste udgifter, hvordan
skal vi herefter prioritere resurserne?
(Grevinge Familiegospelkor, timetal til fremtidig
organist, MR og personalekursus, sognetur for
menigheden, vedligeholdelse, inventar til stakladen,
overskud for 2017 bruges til, lønforbedringer, staklade
reception/åbent hus og andet)?
Formand, kasserer og graver har møde med
regnskabsfører d. 4. juni kl. 10 om budget 2019.
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Præsternes hjørne
A:Gudstjeneste med barnedåb og efterfølgende
indskrivning for konfirmander d. 10. juni kl.10.30
B: Provstiets indsamlingsprojekt 2018 til
Danmissions Fremtidsbørn.
C: Fælles sognemøde d.26. sep. kl. 19.30 i
Grevinge, komitemøde afholdes fra kl.18.30.

A: Karin sørger for uddeling af sedler og der
undersøges, hvilke mulige konfirmander, der har
tilknytning til Grevinge
B: projektet starter på torsdag
C: til underretning
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Evaluering
A: Sangaften torsdag d. 15. marts kl. 19-21.
b: Sorggruppe med Sigrun Christensen tirsdag d. 20.
marts kl. 9 morgenmad og kl. 10 oplæg.
C: Stiftsdag d. 17. marts.
D: Børnegudstjeneste 25. marts kl. 14 med
minikonfirmanderne med efterfølgende traktement blev
aflyst grundet sygdom. Den blev i stedet afholdt d. 5.
april kl.17.
E: Filmaften d.26. marts kl. 19.
F: Skærtorsdag d.29. marts kl.19 med Fløjtenist,
påskeliljer, påskeæg og quiz.
G: Langfredag d. 30. marts kl. 11.
H: Påskedag d.1.april kl.10 med trompetist, påskeliljer,
påskeæg og quiz.
I: Markus Live med Claus Højgaard Laursen tirsdag d.
3.april kl. 19-21.
J: Evaluering af foredrag om Indien med Karin
Wandall d. 11.april.
K: Konfirmationer d. 22. og 23. april.
L: Filmaften d.30. april kl.19-21.
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A: god aften. Peter gjorde det godt. Pænt fremmøde
B: lille fremmøde, men meget interessant.
C: god dag. Meget interessant
D: god dag. Pænt fremmøde. God mad
E: filmaftener har haft et ikke så stort fremmøde,
men god stemning. Opstart til november.
F: Flot fremmøde. Dejligt med korsang
G: næsten ingen fremmødte
H: dejlig musik
I: Dejlig oplevelse
J: fint foredrag og dejlig mad fremstillet af Helle.
K: der var fulde huse begge gange. Nogle måtte stå.
Rigtig fint sang blad, Karin havde lavet.

Formandsorientering
a. Tidsplan for renovering af præstebolig afsendt på

A: er orienteret om punkt 3
B: er afsendt
mail til biskop d.18-4-18.
C: til orientering
D: 16.15 med frokost kl. 18.30. Annette og Lene står for
b. Brev til PU ang. emner på kirkegården
c. Møde om arbejdsbeskrivelse for graver d.7. juni arrangementet. Lene laver indbydelse
d. MR møde og sommerfrokost d.12. juni. Hvornår E: Kirsten laver aftaler
starter vi MR mødet og frokosten?
F.: Karin undersøger og evt. indkøber en ny
e. Besøg i kirken af Egebæksvang sogn d. 30.aug. ca. G: til orientering
kl. 15.15
H: vi støtter med kr. 500,00
f. Kollektbog mangler
I: lørdag, d. 8/9 udvalg: Helle, Karin og Annette

g.

h.

i.

Menighedsråds og provstiers aflevering af
arkivalier til Rigsarkivet. Nye
afleveringsbestemmelser til høring med
høringsfrist d.18. maj. Se meddelelse på DAP 254-18. Fremsender MR en høringsskrivelse?
Provstiets indsamlingsprojekt 2018 til Danmissions
Fremtidsbørn beder menighedsrådene om at støtte
med et administrationsgebyr på 500 kr. Se på DAP
mail 26-4-18. Støtter vi?
Årets kursus tur for MR og medarbejdere. Forslag
lørdag d. 15. september. Udvalg nedsættes, hvem
vil deltage?

j.
9

Praktiske opgaver
a. Filmaften d.28. maj aflyses. Skrives på
hjemmesiden og aflysningen sættes i
diverse udhængsskabe!
b. 16. maj kl.19-21 Lene Sødring fortæller
om sin tur til Canada
c. 21. maj kl. 11. Pinsegudstjeneste på
Esterhøj
d. 9. juni Landsbydag. MR laver te og
kaffe og står for servering af kaffe, te og
kage på Sanselunden
e. 10. juni kl. 10.30 gudstjeneste med
barnedåb, hvor kommende konfirmander
og deres forældre inviteres til at deltage
med efterfølgende
konfirmandindskrivning og traktement
med kaffe, te, saft og frugt i
konfirmandlokalet.

b: Lene og Jens
c: Jens og Leif er praktiske grise
d: (Annette), Leif og Jens.
E: Kirsten og Lene. Lene køber saft og frugt
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Kirke og kirkegårdsudvalg/ bilag 2 (kommer A: Udsættes
B: bord til blomster laves så hurtigt som muligt.
senere)
A: Vedtægter for udvalget revideres/præciseres

Pris: 10. – 15.000.

Kirkeværge

Kirkeblad. Antal sat ned fra 1300 til 1100
Der bliver lagt fibernet ind i graverhuset d. 31/5
Nedlæggelse af gravsted: afd. A, række 5, nr. 5-6
Udleveret forslag til anlægsønsker 2019
Lene undersøger om indkøb af ny løber til kirken til
budget 2019 og nye hynder.

Anlægsansøgninger 2019/bilag 3(kommer senere)
De skal være fremsendt senest 14. juni til PU.
Møde med håndværkere om 2018 opgaver.
Vedtægt for kirkeværge revideres/præciseres/
bilag 4 (kommer senere)
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Kontaktperson
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Arrangement og koncertudvalg

A: udsættes
B: hæve-sænkebord tages med på næste møde
A: Vedtægt for kontaktperson/bilag 5 (kommer
C – F: til orientering
senere)
B: Graver ønsker forbedring af graverfaciliteter i
mellemrummet til bl.a. klargøring af blomster
taget med på anlægsansøgninger 2019 (ønske om
forbedring fremkommet første gang i 2017). Jens
Tolstrup har lavet en tegning,
C: Brev fra FAKK ang. lønforhandling.
D: Organist ferie 6, aug. – 26. aug.
E: Der skal udarbejdes en arbejdsbeskrivelse for
graverens arbejdsopgaver.
F: Graver fortsætter med at stå for legater.
Arrangement sedler udleveret

Udvalget vil i samarbejde med PR udvalg
forbedre reklamering for film, læseklub og
arrangementer
Aftaler efterår 2018/ bilag 5
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Evt.
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Næste møde tirsdag den 12.juni kl.16.15 med
sommerfrokost kl. 18.30 sammen med
medarbejderne ved kirken?

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 7.juni 2018

