Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 6. feb. 2018
kl. 18.00 til 21.00
Nr. 3

30.01.2018/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Leif Napier, Merete
Løvgreen, Annette Løn, Jens Tolstrup, Lene
Sødring og Karin Wandall.

1

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

Er klaret

Referat af møde 09.01.18

3

Renovering af præstegården og
menighedsfaciliteter

Til orientering

De ting som PU ønskede yderligere oplysninger
om er tilvejebragt og er blevet behandlet på PU
d.25.jan.
Syn af præstebolig efter fraflytning d. 29. jan.

4

Præsteprofil
Temadag om præsteprofil d. 24. feb. kl.10-14.

5

Udbudsdokumenter/bilag 1a, 1b, 1c og 1d

orientering
Jens’ oplæg godkendt

På sidste møde blev en procedure og en tidsplan
for arbejdet med de årlige anlægsansøgninger til
PU vedtaget.
Forslag til skemaer blev gennemgået og Jens har
ud fra tilbagemeldingerne revideret
dokumenterne.

6

Kollekt 2018/ bilag 2

Det fremlagte forslag slankes

Karin og Kirsten har udarbejdet et forslag til
drøftelse og vedtagelse.

7

Præsternes hjørne
A:Kirkeblad feb. 2018,
B:Temadag konfirmander 23. jan.
C:Minikonfirmander opstart 30. jan.
D:Gudstjenesteliste.
E: Påske.

A: kirkeblad afsendt til korrektur
B: mr. Johnny fra Cambodia kom og fortalte om sin
barndom og ungdom.
C:der er 7 minikonfirmander
D: der er lavet en liste, men der kan ske ændringer
E: påskedugen ligger i Grevinge i år. Der laves påskequiz
og der uddeles påskeliljer og påskeæg alle dage.

8

Evaluering
A:Arrangement med Jens Martensen d.17. jan.
kl.19-21.
B:Filmaften d. 29. jan. kl.19-21.
C:Kyndelmisse 1. feb. kl. 16.30 i kirke og på
Sanselunden.

9

Praktiske opgaver
A:Konfirmandtur til Roskilde domkirke torsdag
d. 8. feb. Helle og Merete deltager.
B:Foredrag med Erik Kure onsdag d. 21. feb. kl.
19-21.
C:Filmaften mandag d.26. februar kl.19-21.
D:Sangaften torsdag d. 15. marts.
E:Sorggruppe med Sigrun Christensen tirsdag d.
20. marts

10

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter.
a. Jens har søgt Naturstyrelsen om tilladelse til at
regulere rågekolonien.
b. Udlån af konfirmandlokalet til private,
interessegrupper, foreninger m.m. Forslag: Lokalet kan
efter individuel aftale og med godkendelse af MR
udlånes til f.eks. private, interessegrupper, foreninger
m.fl.
c. Registrering af kirkens ”reelle ejere”. SKAT
kontaktet.
d. Øgede udgifter til provstesyn kompenseres af PU.
e. Ansøgning over 5% puljen afsendt om dækning af
udgifter til løn til præsts undervisning af
minikonfirmander.
f. Kurser i den lokale afdeling af Distriktsforeningen
g. Danmarks kirkelige Mediecenter anmoder om midler
til deres støtteprojekt ”hvordan taler man med børn om
at miste” (se på DAP mail 19-1-18).
h: generalforsamling i Sorggruppen d. 27/2 i
Asmindrup

A: interessant foredrag. ikke så mange tilhørere
B: omkring 20, meget tålmodige tilskuere.
C: omkring 60. rigtig god ½ time i kirken. Der skal ikke
foldes både til næste år. Rigtig dejligt arrangement.
Meget stemningsfuldt.

A: Kirsten deltager i stedet for Merete
B: Jens, Kirsten og Leif deltager
C: vi skal se Nu eller aldrig. Lene og Merete og
Kirsten
D: Lene og Merete og Kirsten
E: Merete henter morgenbrød, Lene bestiller og
betaler samt køber resten.
A: orientering.
B: tages op senere. Foreninger kan bruge lokalet, såfremt
en af os er til stede.
C: endelig er det løst
D: orientering
E: orientering
F: Generalforsamling i Distriktsforeningen, onsdag d.
7/2 kl. 19.00 i Asnæs sognegård. Vi kommer 3.
Kursus i budgetlægning og økonomistyring, torsdag, d.
19/4 kl. 18.00 i Jyderup. Lene, Merete og Kirsten
deltager. Lene tilmelder
G: vi bevilger dem 500 kr
H: Kirsten og evt. andre deltager. Jeg tilmelder 2.

11

Kirke og kirkegårdsudvalg

Leif har talt med kirkegårdskonsulent ang. Udvidelse af
urnegravpladser. Hun kommer d. 21/2 kl. 10.00.’Der er
lavet tegning om udvidelse af graverhuset. Pengene er
bevilget, men bliver først frigivet ved tegninger,
projektbeskrivelse og tilbud.
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Kirkeværge
A:Status på anlægsbevillinger 2017/2018.
B:Møde med Gaya og elektriker ang. nyt
lydanlæg afholdt.
C:Hurtigere og bedre internetforbindelse ønskes.
D:Persondataloven
E:Indsamling d. 11/3
F:Mobilpay.
G: forslag til arbejder til udførelse i 2019

.
A: intet nyt
B:godt opstartsmøde, og murer og elektriker går i gang
snarest muligt
C:lene undersøger forskellige muligheder
D:der er rettet henvendelse til Landsforeningen ang.
Opstramning, som vil medføre store vanskeligheder
E:orientering om indsamling, og muligheder for
tilmelding
F:det undersøges
G: Listen gennemgået.

Kontaktperson

Til orientering

13

Lønforhandling FAKK.

14

Arrangement og koncertudvalg/bilag 3

Der ligger forslag til efteråret 2018

15

Jesper Arnmark fortæller om KVIST

God gennemgang. Hjemmeside: kirkekvist.dk

16

Evt.

d. 26/9 fællesmøde ang. fælles indsamlingsprojekt

17

Næste møde tirsdag den 13.marts kl.18

Slut

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 5.februar 2018

