Grevinge Kirke
Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 9.august
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 9

02.08.2022/
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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Budget 2022
a.
b.
c.

d.

e.
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Budget formål 2. kvt. 2022/bilag 1a
Kvartalsrapport 2. kvt.2022/bilag 1b
Elforbrug i kirkerummet. PU tager på
deres næste møde stilling til de stærkt
forhøjede elpriser for kirkerne i provstiet
Hvilke områder kan der i indeværende
budget 2022 spares på for at få dækket
underskud for 2021på ca. 111.000 kr.?
Status på inddrivelse af forfaldne saldi
for debitorer

Kontaktperson
Orienteringer:
a. Ekstern hjælp på kirkegårdene
b. Ferier for medarbejderne
c. Uddannelse og efteruddannelse for
medarbejderne
d. Samtaler med medarbejdere
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Lukket punkt
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Kirkeværge
Orienteringer:
a. Flisebelægninger er afsluttet
b. Beplantninger skråning ved Kirke- og
Kulturladen afventer møde med
anlægsgartner
c. Port til Annekskirkegården, afventer
projekt og godkendelse
d. AV anlæg i Kirke- og Kulturladen
e. El sikkerhedsattest, er modtaget fra elinstallatør

Beslutninger:
a. Oversigtsforholdene på Præstegårds
Allé
b. Salg af avlsgården / boligprojekt/bilag
2a og 2b
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Evaluering
a.
b.
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Sankthansaften d. 23. juni på
Sanselunden
Tour de France Grevinge d. 2. juli

Kommende arrangementer, aktiviteter og
gudstjenester
Arrangementer:
a. Strikke og syklub ”Håndgemæng” starter
op tirsdag d.16. august kl.19-21
b. Gospelkor starter op mandag d. 5.
september kl.19-21
c. Herreklub starter op tirsdag d.6.
september kl.11-13
d. Foredrag med Rasmus Birkerod torsdag
d. 15. september kl.19-21/hvem deltager
og hvem står for det praktiske?
e. Læsekreds starter op tirsdag d.20.
september kl.15-17
f. Filmklub starter op torsdag d.22.
september
g. Familiekirke starter op fredag d.23.
september kl.16.30-18.30
h. Høstgudstjeneste søndag d. 25.
september kl. 10 med efterfølgende
kaffe, te og æbledessert
c. Fællesspisning starter op d.28.
september kl.18.00
d. Kaffe på kanden på torsdag første gang
torsdag d. 29. september kl.14-16
Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en
tekst?
28. august kl.10, 4. september kl.10, 11.
september kl.10 og 18. september kl.10

8

Præstens hjørne
a.

b.
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Evaluering af forsøgsperiode for brug af
Bibelen 2020 ved gudstjenesterne skal
fremsendes til Roskildes biskop
Konfirmander 2022-2023

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a.

Høring af lovforslag om Udvidelse og
forenkling af samarbejdsmuligheder og
øget transparens og fleksibilitet i den
lokale økonomistyring m.v. samt
ophævelse af lov om forsøg i
folkekirken. Svarfrist 18. august, PU
afsender høringssvar for hele provstiet

(se forslaget på forsiden på
opslagstavlen på DAP)
b.

Budgetsamråd afholdt d.30. juli/Bilag 3

c.

Formandsmøder d.26. september som
afholdes i Grevinge og d.26. oktober
med provsten

Beslutninger:
a. Bispevielse søndag d. 4.september i
Roskilde domkirke, hvert MR kan sende
1 repræsentant/hvem deltager?
b. Menighedsrådets årlige beretning. Kan
vi afholde den tirsdag d.15. november
kl.18.00-20.00?
c. Kan MR møde planlagt d.13. december
flyttes til d.6. december?
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 8.august 2022

