Grevinge Kirke
Dagsorden
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 14.juni
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 8

02.06.2022/
KS

Fremmødte medlemmer

1

Godkendelse af dagsordenen.
Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Årsbudget 2023, budget formål/bilag 1
Regnskabsfører Susanne Selle deltager i punktet.
Forslag til prioriteringer fra
menighedsrådsmøderne i foråret er medtaget i
budgetforslaget.
Bemærk tekstforslag angående vision for
menighedsrådets budget.
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Kontaktperson
Orienteringer:
Ekstern hjælp på kirkegårdene iværksat
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Anlægsansøgninger 2023/bilag 2
Deadline for indsendelse af anlægsønsker til PU
er d. 15. juni
Diverse forslag og ønsker fra
menighedsrådsmøderne i foråret er enten
indarbejdet eller afventer til 2024.
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Kirke- og Kirkegårdsudvalg/bilag 3
Udvalget afholder møde d.9-9-2022, referat med
evt. beslutningspunkter udsendes efter mødets
afholdelse
Orienteringer:
Beslutninger:
Revidering af reglerne for urnegravsteder/bilag 4
Foreløbig tekst, som kan blive revideret under
udvalgsarbejdet.
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Placeringer i kalenderen af faste arrangementer
og evt. nye tiltag
Faste arrangementer:
a. Fællesspisning den sidste onsdag i

måneden kl.18 fra september-maj (minus
december måned)
b. Gospelkor på mandage kl.19-21
c. Strikke- og håndarbejdsklub 1. tirsdag i
måneden (minus august måned, hvor det
er d.16.august)
d. Læsekreds 3. tirsdag i måneden kl.15-17
september-maj (minus december, i stedet
først og sidst i december måned)
e. Filmklub på?
Nye tiltag
a. Mandeklub på?
b. Torsdagskaffe kl.14-16?
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Kirkeværge
Orienteringer:
1.Grusvej
2.Flisebelægninger
3.Beplantninger
4.Port til Annekskirkegården
5. Udskiftning af varmeveksler i kælderen.
6. AV anlæg i Kirke- og Kulturladen
7. El-sikkerhedsattest på installationer i kirken
8. Brandalarm i kirken (forslag fra Anders)
Beslutninger:
1. Oversigtsforholdene på Præstegårds Allé.
Svar fra politi foreligger. laveste hastighed vi kan
få lov at sætte op er 30 km/t.
Priser på skilte:
2 skilte á 374 kr. og 2 sæt beslag á 106 kr. +
moms. Samlet pris 1.200 kr. inkl. moms +
leveringsomkostninger
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Grevinge kirkes gospelkor/bilag 5
Vedtægter for Grevinge Gospelkors
Støtteforening vedhæftet.
ATJ og KS har afholdt møde med korleder og
formand for Støtteforeningen.

9

Evaluering
a.

b.
c.
d.
e.
f.
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Storbededagsaften d. 12. maj kl.19 i
kirken og bagefter varme hveder i Kirkeog Kulturladen
Familiekirke d. 20. maj kl.17
Gospelkoncert d. 23. maj kl. 19
Fællesspisning d.25. maj kl.18
Friluftsgudstjeneste d. 6. juni kl.10 på
engen ved præstegårdshave og skov
Aftengudstjeneste/aftensang d. 8. juni kl.
kl.19

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a. Aftensang onsdag d.8.juni kl.19 med
efterfølgende kirkekaffe
b. Sankthansaften på Sanselunden hvor
menighedsrådet står for kaffe og te.
Hvem laver kaffe og te?

c.

Tour de France i Grevinge lørdag d.2.
juli hvor menighedsrådet er en del af
arrangementet. Hvem laver kaffe og te til
fællesmorgenbord på Sanselunden
kl.9.00? Hvem melder sig som frivillige
hjælpere i dagene op til og på dagen?
d. Aftensang onsdag d.10.august kl.19 med
efterfølgende kirkekaffe
e. Friluftsgudstjeneste på Sanselunden
søndag d.14. august kl.11 med
efterfølgende pølser m.m. på grillen
Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en
tekst?
12. juni kl.10.00, 19.juni kl.10.00, 26.juni
kl.10.00, 3. juli kl.10.00, 10.juli kl.9.00, 17.juli
kl.10.30,24. juli kl. 10.30, 31. juli kl.9.00,
7.august kl.10.30 og d. 21.august kl.10.00
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Præstens hjørne
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Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a. Tour de France i Grevinge/ bilag 6
b. Bispevalg
c. 5% puljen PU er imødekommet på
ansøgning om dækning af udgift til
kloakinspektion
d. Puljebeløb til anlæg transporter m.m.
frigivet til kirkekassen
Beslutninger:
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 13. juni 2022

