Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 18. feb. 2020
kl. 18 til 21
Nr. 3

11.02.2020/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Leif Napier, Merete
Løvgreen, Helle Knudsen, Jens Tolstrup,
Anders Tangaa Jensen og Lene Sødring.
Anette Løn er sygemeldt.
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Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt
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Godkendelse/underskrivelse

Underskrevet
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Præstens hjørne

A: Oplæg fra Anders med efterfølgende debat
B: oplæg fra Anders med efterfølgende debat

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

Referat af møde 14.01.20
a.

b.
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Hæfte om ”Dåb” (tidligere udleveret
hæfte)
Hæfte om ”Gudstjeneste” orientering om
hovedpunkter (tidligere udleveret hæfte)

MR valg 2020
Valgbestyrelse: Lene, Jens og Kirsten.
Provstiet har lavet en fælles folder for provstiets
kirker, som skal uddeles til sognets husstande.
Valgmøde tirsdag d. 24. marts kl.18 i Vallekilde.
Orienteringsmøde om valget tirsdag d. 12. maj
kl.19 i Kirke - og Kulturladen.
Valgforsamling tirsdag d.15. september kl.19 i
Kirke – og Kulturladen.
Tre medlemmer fra det nuværende MR
genopstiller ikke.
De gode historier.
Drøftelse: Hvem mangler vi i vort menighedsråd
(Hvem kommer vi til at mangle, hvilke
kompetencer, nye opgaver/nye kræfter, hvem kan
vi opfordre til at stille op, de gode historier
m.m.)?

Drøftelse:
Der kommer til at mangle en med itkompetencer
Sekretærfunktionen
Kirkeværge
Formand for kirkegårdsudvalg
Vi mangler repræsentanter for børnefamilier
Mennesker med forskellige erhvervserfaringer
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Personalepolitik

MR besluttede sidste år at udsætte arbejdet med
at lave en personalepolitik til 2020.
Udarbejdelsen af en sådan politik planlægges
med flg. datoer, hvor menighedsråd og ansatte
mødes og arbejder dermed:
Tirsdag d. 3. marts kl. 16-19, tirsdag d. 7.april
kl.16-19 og onsdag d. 6. maj kl.16-19.

Orientering
Skabelon kan hentes på landsforeningens
hjemmeside

LS og KS står for oplæggene.
Ved det første møde nedsættes et udvalg
bestående af repræsentanter fra personale og
menighedsråd, som har til opgave at udfærdige
oplæg til diverse politikker til næste møde.
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Kirke og kirkegårdsudvalg/ bilag 1
a.
b.

c.
d.

Hvilket skema skal benyttes til
gravstedsnedlæggelser (skema på DAP
eller det skema graver har udfærdiget)?
Vedtægt for kirkegården tilføjes punkt
ang. at der ikke kan findes nye
kistebegravelser sted ved kirkemuren
(tidligere vedtaget på MR møde, se
vedtægten på DAP)
Digitalt kirkegårdskort er ved at blive
indtastet. Der findes en app til 2000 kr.
plus moms. Kan den indkøbes?
Foranstaltninger ved grusvej ved
graverfaciliteterne. MR bedes tage en
beslutning. Materialer til bom er
indkøbt.
Løsningen skal tage hensyn både til
tilgængelighed for brugerne og til
personalets arbejdsvilkår

MR referat dec. 2019:

Det er menighedsrådets holdning, at de oprindelige forslag
vil besværliggøre adgangen for kirkegængerne.
Derfor foreslår vi at der sættes video overvågning op,
at det undersøges om muligheden for at lave bump på vejen,
Og at der lægges låg med hængelås på alle betonkasserne.
Yderligere opsætte et spejl, så man får bedre udsyn.

A: Det nye gravstedsbrev blev vedtaget med
følgende rettelser:
- Parentesen om 10 år slettes fordi
kistegravsteder er 30 år
- Linjen for en hel fredningsperiode …
slettes, da priserne er forskellige for de
forskellige gravsteder slettes.
- Det skal stadig være muligt selv at
rydde gravstedet
- B: det indføres i vedtægten for
kirkegården, at kistebegravelser i
eksisterende gravsteder op til
kirkegårdsmurene og kirkebygningen
ikke mere kan finde sted.
- Ja til indkøb af app.
- Der skal ikke sættes bom op, men der
etableres bump på vejen og skiltet med
blind vej sættes op ud til Engelstrupvej.
Vi håber, graveren vil udføre dette
arbejde.
- Spejl sættes op modsat graverhuset.
- De udgifter der har været til materialer
bliver selvfølgelig refunderet.
-
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Kontaktperson

Der er indkaldt til medarbejdermøde d. 25/2
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Førstehjælpskursus og hjertestarter

Anette Løn er sygemeldt
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Evaluering
a. Sangaften torsdag d.23. januar kl.19-21
med ATJ

A: omkring 30 deltagere. Rigtig dejlig aften
B: ikke de store succes

Medarbejdermøde
Tilbagemelding herpå.

b. Filmaften d. 24. januar
C: omkring de 60 som vanlig. God stemning
c. Fællesspisning d.26. januar
D: omkring 50 i kirken. Bagefter hyggeligt på
d. Lysgudstjeneste /Kyndelmisse søndag d. Sanselunden.
2. februar

E: spændende aften, men desværre ikke så
med musik” torsdag d. 13. februar kl.19- mange fremmødte.

e. Foredrag med Ole Andersen ”Mit liv
21
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Kirkeværge

A: der arbejdes
B: Jens, Kirsten, Anders og Lene deltager
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Studietur og sognetur 2020

A: Anders, Merete og Helle. Forslag på næste
møde.
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Formandsorientering.

a.
b.
c.

a.
b.

Udvalg nedsættes
Datoer besluttes

A: orientering
B: orientering
C: ingen deltager
a. Møde provst og MR formænd d. 22.
D: orientering
januar (referat m.m. er sendt til MR og
medarbejdere)
E: Kirsten og Merete har underskrevet en
b. Pinsegudstjeneste på Esterhøj d. 1. juni afdragsordning på vores byggelån
c. Infomøde d. 27. feb. om Geoparkfestival
F: Jens tager sig af denne sag

Evt. med enkelte beslutningspunkter

d.
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Gravstedsnedlæggelser
Provstesyn 24-4-2020
Budgetønsker 2021 (Minilæsser,
multimaskine, salmebogsreol,
kopimaskine)

d. 3.-5. juli 2020 (se på DAP 31-1-20).
Er der noget vi kan bidrage med og
hvem kan deltage i infomødet?
Alsang i Roskilde domkirke d. 21. marts
kl.14 ved 75 året for Danmarks befrielse
(se på DAP forside meddelelser). Er der
nogle der deltager?
E: byggelån
F: brev fra vurderingsstyrelsen ang.
ejendomsskat

Praktiske opgaver
f. Valentins andagt onsdag d. 19. februar

kl.17 med efterfølgende middag. Hvem
deltager og står for det praktiske?
g. Fastelavn m. tøndeslagning d.23.
februar. Hvem deltager og står for det
praktiske?
h. Filmklub mandag d.24. februar kl.19-21.
Hvem deltager?
i. Fællesspisning 26.februar kl.18. Hvem
deltager?
j. Sangaften med gospelkoret mandag d. 9.
marts kl.19-21
k. Foredrag om pilgrimsture på Caminoen
med ATJ d. 19. marts kl. 19-21
l. Gudstjenester d.1. marts kl. 10, 8. marts
kl. 10, 15. marts kl.10 og 22. marts kl.10
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Evt.

F: Kirsten og Lene deltager
G: Helle, Anders, Leif og Lene deltager
H: Lene og Leif
I: Merete, Kirsten og Lene deltager
J: Merete og Leif.
K: Kirsten, Jens, Lene, Leif og Merete kommer
L: 1/3 kl. 10 Kirsten, 8/3 kl. 10, 15/3 Lene og
Kirsten, 22/3 kl. 10 Merete kommer

Vandskaden er anmeldt til forsikringen
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Næste møde tirsdag den 10. marts. kl.18.0021.00

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 17. februar 2020

