Grevinge Kirke
Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 10.maj
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 7

03.05.2022/
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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Kvartalsrapport/bilag 1
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Kontaktperson
Orienteringer
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Anlægsansøgninger 2023
Ud fra de indhentede tilbud og opgaver drøftes en
prioriteringsliste. Deadline for indsendelse af
anlægsønsker til PU er d. 15. juni/bilag 2
Fra de sidste tre 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
Rågeregulering
Basenhed/subwoofer
Transportabelt PA-anlæg
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Budget 2023
Budgetbidrag deadline 15. juni og budgetsamråd
d. 30. juni kl. 19.30 i Asnæs sognegård

a.
b.
c.

Driftsrammebrev/bilag 3
Driftsrammebevilling/bilag 4
Prioriteringsliste og beløb drøftes

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 tre 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.
Ny hjemmeside
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Kirkeværge
Orienteringer:
a. Grusvej
b. Flisebelægninger
c. Port til Annekskirkegården
d. AV- anlæg i kirke- og Kulturladen
e. Udskiftning af varmeveksler i kælderen
f. El-sikkerhedsattest på installationer i
kirken
g. Transporter / salg af den gamle
transporter
h. Restleverance på ekstraudstyr
Beslutninger:
a. Oversigtsforholdene ved grusvej ud for
graverbygning er ringe. I forbindelse
med etablering af bump på grusvejen er
det besluttet at opsætte et trafikspejl.
Er det nok? Bør der opsættes et
færdselsskilt i begge ender af vejen til pplads ved graverbygning med
fartbegrænsning 15 km og eller bør træ
og bevoksning på hjørnet ved
graverkontor fjernes?
b. Der er kommet en henvendelse /klage
over urnegravsted i plæne. Bl.a. handler
den om hvad må der stå på pladen og
hvem kan fjerne det?
Regler/ordensregler for urnegravsteder i
plæne, har vi det? Hvis vi har bør de da
stå i kirkegårdsvedtægten og
gravstedsholdere informeres derom ved
udfærdigelsen af gravstedbrevet? Hvis
der ikke er nogle ordensregler, bør der
da besluttes nogle og at de tilføjes
kirkegårdsvedtægten?
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Evaluering

a.
b.
c.
d.
e.
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Musikgudstjeneste palmesøndag d. 10.
april kl.15.
Påskeløb onsdag d.13.april kl. 15-17.
Skærtorsdag d. 14. april kl.17 i kirken og
kl.18 i Kirke- og Kulturladen
Fællesspisning onsdag d. 27. april kl.18
Befrielsesarrangement onsdag d. 4. maj
kl.19.30

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a. Storebededagsaften d. 12. maj kl.19 i
kirken og bagefter varme hveder i Kirkeog Kulturladen
b. Familiekirke d. 20. maj kl.17
c. Gospelkoncert d. 23. maj kl. 19
d. Fællesspisning d.25. maj kl.18
e. Friluftsgudstjeneste d. 6. juni kl.10 på
engen ved præstegårdshave og skov
f. Aftengudstjeneste/aftensang d. 8. juni kl.
kl.19
Gudstjenester:
d. 15. maj kl.10.00, d.22.maj kl.9.00, d. 26.
maj kl. 17.00, d. 29. maj kl.10.00, 5. juni
kl.10.00, d. 6. juni kl. 10.00
friluftsgudstjeneste, 12. juni kl.10.00
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst og laver kaffe?
Evt. kirketjeneste
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Præstens hjørne
a.
b.

c.
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Status på konfirmander
Praktikant i sommer
Nyt fra pilgrimsprojektet

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a. Tour de France i Grevinge
b. Bispevalg
Beslutninger:
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 9.maj 2022

