Grevinge Kirke
Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 5.april
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 6

29.03.2022/
KS

Fremmødte medlemmer
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Godkendelse af dagsordenen.
Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Kirke- og kirkegårdsudvalg/bilag 1
Se det tidligere udsendte notat fra
kirkegårdskonsulenten
Møde d.31. marts, punkter og evt. indstillinger fra
mødet kan ses af det efterfølgende referat fra
mødet, der udsendes umiddelbart efter afholdelse
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Kontaktperson
Orienteringer
a. Der er fortsat brug for at menighedsrådet
varetager graveropgaver
b. Der er fortsat brug for ekstern udbyder
til rengøringsopgaverne
Beslutninger
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Lukket punkt
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Lukket punkt
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Lukket punkt
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Anlægsansøgninger 2023
Fra de sidste to møder:
Afrydningsbord
Belægning foran Kirke-og Kulturladen
Jordvolden planeres
Flytning af gruppetavle i lobbyen
P-pladser
Kirkegård
Energi
Forskønnelse ved gavl mod indgang til skov og
kommende bålplads
Isolering af krybekælderen(søges over energipuljen)
Loftlys over lobbyen
Stige til loft i våbenhus
Måtten til våbenhuset (købes nu over driften)
Udskiftning af tegl på kirkegårdsmuren på

Annekskirkegården.
Udskiftning af tegl på bagfald på tagsten på muren på
gangen mellem ny kirkegård
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Budget 2023
Forud for årets budgetlægning drøfter
menighedsrådet hvilke områder rådet gerne vil
prioritere ud over de faste udgifter.
Hvilke visioner har menighedsrådet?
Hvilke områder skal prioriteres?
Andet.
Fra de sidste to møder:
Bibeholde budget til ekstern hjælp.
Penge til varmeforbruget, men forsøge at
minimere forbruget.
Studietur.
Lave arrangementer i kirken der tiltrækker
sognets børn.
Der ønskes flere midler til arrangementer.
Gospelkoret.
Digitale tiltag.
Midler til arrangementer med spisning.
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Kirkeværge
Orienteringer:
a. Eldrevet transporter, demomodel
bestilt til levering i maj 2022
b. Redskaber til minilæsser bestilt
c. Anlæg 2022 – orientering om
igangværende projekter:
AV anlæg beslutning om lærred –
placering og størrelse.
Port til Annekskirkegården
El- lås i våbenhusdøren
Udskiftning af varmeveksler i kælderen
Hegn
Flisebelægninger
d. Boliger
Beslutninger:
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Evaluering
a.
b.
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Familiekirke fredag d.18. marts kl.16.3018.30
Fællesspisning onsdag d.30. marts
kl.18.00

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
c. Musikgudstjeneste palmesøndag d. 10.
april kl.15. Kirsten læser, Helle deltager
og Mette laver kaffe
d. Påskeløb onsdag d.13.april kl. 15-17.
Anders, Marie og Kirsten planlægger
e. Skærtorsdag d. 14. april kl.17 i kirken og
kl.18 i Kirke- og Kulturladen. Marie,
Jens og Kirsten dækker bord m.m.

f.
g.
h.

Økonomien til spisningen, egenbetaling
75 kr. resten tages over budget til
menighedsrådet?
Fællesspisning onsdag d. 27. april kl.18
Befrielsesarrangement onsdag d. 4. maj
kl.19.30, hvem gør hvad?
Storebededagsaften d. 12. maj kl.19 i
kirken og bagefter varme hveder i Kirkeog Kulturladen, hvem gør hvad?

Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst og laver kaffe?
Evt. kirketjeneste
D. 14. april kl.17.00, d.15. april kl.17.00, d.17.
april kl.10.00 og d.18.april kl.15.00, d.24.april, 1.
maj kl.10.00 og 8. maj kl.10.00, 12. maj kl.19.

12

Præstens hjørne
a.
b.
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Konfirmander stod for en del af
gudstjenesten d. 13. marts
Konfirmandtur til København d.2. april
for sognets konfirmander

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a. Tour de France i Grevinge
b. MR formandsmøde d. 23. marts
c. PU er ansøgt om at MR må konvertere
restbeløb anlægsmidler 2019-2021 til
bl.a. dyrere tilbud på anlæg 2022 m.m.
d. 5 % puljen ansøgt om at de manglende
budgetterede indtægter fra avlsgården og
ekstra udgifter inden salget tilføres
budget for 2021
Beslutninger:
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 4.april 2022

