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Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 13.marts 2018
kl. 18.00 til 21.00
Nr. 5

06.03.2018/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Jens Tolstrup, Leif Napier,
Annette Løn, Merete Løvgreen, Lene Sødring,
Afbud fra Helle Knudsen.
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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 fra 6/2-18

Referat af møde 06.02.18 og ekstraordinært møde
24.02.18
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4

Jens har holdt møde med arkitekt Stig Løcke for
at udfærdige de tegninger og oplysninger PU
m.fl. skal bruge.
Brev fra PU dateret 13.02.18/bilag 1

Tegninger og beskrivelse udleveret og
gennemgået og godkendt. Alle papirer
sendes videre til Provstiet og Stiftet. Vi
afventer en tidsplan inden afsendelse. Vi har
modtaget brev fra Stiftet med godkendelse af
bevilling på 6 millioner til byggeriet.

Præsteprofil

Udsat

Renovering af præstegården og
menighedsfaciliteter

Evaluering af temadag om præsteprofil d. 24. feb.
kl.10-14. Det videre forløb aftales.
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Kollekt 2018-2019/ bilag 2
Karin og Kirsten har udarbejdet et reduceret
forslag til drøftelse og vedtagelse.
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Præsternes hjørne
Temadag konfirmander 1. marts
Påske.

7

Evaluering
A: Konfirmandtur til Roskilde domkirke torsdag
d. 8. feb.
B: Foredrag med Erik Kure onsdag d. 21. feb. kl.
19-21.
C:Filmaften mandag d.26. februar kl.19-21.

Kollektlisten gennemgået og godkendt for
2018 og 2019.
Konfirmationsforløbet afsluttes med
fællesarrangement med Asnæs og Vallekilde
– Hørve, samt Claus Højgaard live
Minikonfirmander. 6 gange + afslutning. Der
er 8 tilmeldte.
Messehagler hænger i konfirmandlokalet.
A: fin tur.
B: ikke så mange deltagere, men et rigtig
godt foredrag.
C: fin aften. Ikke så mange deltagere.
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Praktiske opgaver
A: Sangaften torsdag d. 15. marts kl. 19-21 Lene,
Merete, Kirsten
B: Sorggruppe med Sigrun Christensen tirsdag d.
20. marts kl. 9 morgenmad og kl. 10 oplæg.
Merete og Lene
C: Børnegudstjeneste 25. marts kl. 14 med
minikonfirmanderne med efterfølgende
traktement. Kirsten og ?
D:Filmaften d.26. marts kl. 19. Lene?
E:Skærtorsdag d.29. marts kl.19 med påskeliljer,
påskeæg og quiz.
F :Langfredag d. 30. marts kl. 11
G: Påskedag d.1.april kl.10med påskeliljer,
påskeæg og quiz.
H: Markus Live med Claus Højgaard Laursen
tirsdag d. 3.april kl. 19-21
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Formandsorientering.
a.
b.

c.

d.
e.
f.
g.
h.
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Svar fra PU 09.02.18 ang. udgift til
minikonfirmander/se på DAP
Persondataforordning af 25. maj 2018/brev
på DAP 14.02.18 med en præsentation og en
oversigt til fri afbenyttelse
VISDA (visuelle rettigheder Danmark) ang.
brug af internettets billeder på DAP 05.03.18.
Skal vi indgå en aftale om en billedlicens?
Vejledning ang. indsamling/kollekt ved brug
af MobilePay se forsiden af DAP fra feb. md.
Stiftsmøde i Roskilde d. 17. marts. Aftale
ang. kørsel!
Friluftsgudstjeneste 2. pinsedag
Generalforsamling Sorggruppe afholdt
d.27.02.18
Medlemskontingent Danske Sømands og
Udlandskirker

Kirke og kirkegårdsudvalg
Katafalk indkøbt, der skal søges om midlerne
dertil over anlægsansøgninger 2019.
Møde afholdt med konsulent C. Skibsted ang.
ændringer af gravsteder på F9 – F10 samt
udvidelser af fællesplæne og arealet med
urnegrave med gravminde (det hedder ikke plade
mere). Udvalget tog områderne i øjesyn og C.
Skibsted vil lave et notat i løbet af marts måned
med tegninger om ændringerne til MR bl. a. med
ny fællesplæne på græsarealet langs hækken ved
grusvejen. Dette kan med C.S’s anbefaling sendes
til P.U. til godkendelse.
Det blev nævnt at graver i princippet kan gå i
gang med opgaverne straks og at Grevinge
Kirkegård er nydelig og velholdt.

a: er klaret
b: lene bestiller og Merete henter brød
C: Leif laver kaffe
D: Lene og Leif
E: Kirsten og Lene deltager
F: Jens og Kirsten
G: Kirsten og Jens kommer
H: Kirsten og Lene

A: et foreløbigt afslag
B: vigtigt
C: vi laver ingen aftale
D: gennemgået
E:Annette, Kirsten og Merete kører med Jens
og Lene kører selv.
F: Programmet gennemgået. Leif og Jens
deltager.
G: vi giver kr. 3000 kr. til sorggruppen
H: kontingent er betalt for i år

Til orientering
Det blev aftalt, at der afholdes møder i kirkegårdsudvalg
en gang i kvartalet og ellers efter behov. Der skal gives
besked til formanden senest en uge før med punkter til
dagsordenen.
Der er aftalt følgende mødedatoer:
28/3 – 1/8 – 26/9 – alle møder fra 10-12
Der vil blive afholdt møder udover disse, hvis det findes
nødvendigt. Formanden indkalder
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Kirkeværge
A:Status på anlægsbevillinger 2018.
B::Ting til anlægsansøgninger 2019.
C:De ting der er bevilget penge til i 2018 på
Forpagtergården skal ikke laves, da det påtænkes
at sælge gården. Forpagter skal have besked.
D: Udbudsdokumenter.

Meget få opgaver til budget 2019 bortset fra rensning af
orgel.
Udbudsmindstepris er 0 - 15.000,00
internet. Pris Fibia 995 i oprettelse og 399/mdr (excl
Moms) for 25 mb
Vi kan selv købe router eller lægge et Lan kabel over til
konfirmandlokalet, og så får vi også 25 mb
Lene bestiller fibernet til graverhuset og finder ud af
router til konfirmandlokalet.
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Kontaktperson

Der er ikke kommet svar fra FAKK

Svar afsendt til FAKK ang. lønforhandling.
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Arrangement og koncertudvalg

udsat
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Kvartalsrapport for sidste kvartal 2017 og
årsregnskab 2017 ved regnskabsfører Susanne
Selle /bilag 3 og 4 fremsendes snarest

Regnskab godkendt. Grevinge Menighedsråd, CVR-nr.
54834411, Regnskab 2017, Afleveret d. 08-03-2018 10:05
Vedr. variabel momsprocent. MR har valgt
kirkeministeriets regneark model 2: Lønfordeling, da vi
mener, det giver det mest retvisende billede.
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Evt.
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Næste møde tirsdag den 10.april kl.18

ingenting

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 12.marts 2018

