Grevinge Kirke
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 8.marts
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 5

01.03.2022/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten, Mette, Jens, AnneMarie, Marianne,
Helle, Majbritt, Anders og Merethe
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Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen Godkendt

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Årsregnskab 2021/ bilag 1a -1 c ved
regnskabsfører Susanne Selle
Regnskabsfører gennemgår regnskabet, bemærk
venligst bemærkningerne til årsregnskab 2021
bilag 1c på s.3
a. Kvartalsrapport/bilag 1a
b. Budget formål/ bilag 1b
c. Årsregnskab 2021/bilag 1c
d. Anlægsaktiviteter/bilag 1d

Punkt 14. a. er flyttet til 2. e.
Årsregnskabet bilag 1.a.-c. er
gennemgået og godkendt
Grevinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
54834411, Regnskab 2021, Afleveret d.
28-02-2022 15:45
Godkendt
e. Menighedsplejen arbejder videre med
sagen.
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Kontaktperson
Orienteringer
a. Møde med sygemeldt medarbejder
b. Der er fortsat brug for at menighedsrådet
varetager graveropgaver
c. Der er fortsat brug for ekstern udbyder
til rengøringsopgaverne
Beslutninger
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Lukket punkt/ bilag 2
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Lukket punkt

6

Lukket punkt
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Anlægsansøgninger 2023
Fra sidste møde:
Afrydningsbord
Belægning foran Kirke-og Kulturladen
Jordvolden planeres

b. Den nyansatte graver er kommet godt
i gang.

Nye ansøgninger:
Issolering af krybekælderen
Loftlys over lobbyen
Stige til loft i våbenhus

Flytning af gruppetavle i lobbyen
P-pladser
Kirkegård
Energi
Forskønnelse ved gavl mod indgang til skov og
kommende bålplads
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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 sidste møde:

Måtten til våbenhuset.
Udskiftning af tegl på kirkegårdsmuren på
Annekskirkegården.
Udskiftning af tegl på bagfald på tagsten på
muren på gangen mellem ny kirkegård.
Der ønskes flere midler til arrangementer.
Gospelkoret.
Digitale tiltag.
Midler til arrangementer med spisning.

Bibeholde budget til ekstern hjælp.
Penge til varmeforbruget, men forsøge at
minimere forbruget.
Studietur.
Lave arrangementer i kirken der tiltrækker
sognets børn.
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Kirkeværge
Orienteringer:
Træ væltet på plæne mellem p-plads og
præstegårdshave, mandskab i gang med at fjerne
træet
5% puljen søges til dækning af udgifter til ny
ekspansionsbeholder, trykdifferencsregulator og
arbejdstimer
Accepter på anlæg forår 2022
Tilbudsindhentning til ansøgninger 2023

Der indhentes tilbud i stribevis.
a. Der regnes på en Leasing løsning.
b. Der foreslås indkaldelse til et møde for
at finde ud af interessen for
andelsboliger.

Beslutninger:
a. Varmeanlægget, ansøgning fremsendt til
energipuljen i provstiet/bilag 3
b. Boliger, status/bilag 4
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Evaluering
a.

b.
c.
d.
e.
f.
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Valentin med musikgudstjeneste og
efterfølgende spisning søndag d. 20.
februar kl.16
Læsekreds tirsdag d. 22. februar kl.15-17
Fællesspisning onsdag d. 23. februar
kl.18.00
Filmklub torsdag d. 24. februar kl.19-21
Fastelavn søndag d.27. februar kl.10
tøndeslagning kl.11
Foredrag med bispekandidat Rasmus
Nøjgaard tirsdag d.1. marts kl.19-21

a. 50 i kirken og derefter 38 til
spisning
b. Nu er vi 11 i læsekredsen
c. 38-40 til mad.
d. Der var 11 sidst.
e. 40 i kirken, 15 af dem var børn.
Der var fastelavnsris og
tøndeindholdet var doneret af
Daglig brugsen i Grevinge.
f. 20.
g. Håndgemæng var vi 11.

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a. Familiekirke fredag d.18. marts kl.16.3018.30

a. Anders, Kirsten og Majbritt

b.
c.
d.
e.

Fællesspisning onsdag d.30. marts
kl.18.00
Musikgudstjeneste palmesøndag d. 10.
april kl.15
Påskeløb onsdag d.13.april kl. 15-17
Skærtorsdag d. 14. april kl.17 i kirkken
og kl.18 i Kirke- og Kulturladen

Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst
Evt. kirketjeneste
D. 20. marts kl.10.00, d.27. marts kl.10.00, d.3.
april kl.10.00 og d.10.april kl.15.00
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Arrangement - og koncertudvalg/bilag 5
a.

b.
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Præstens hjørne
a.
b.
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Tanker om at opstarte en ”mandeklub” /
en klub for mænd, der sammen definerer
hvad den skal indeholde.
Tanker om en ”tirsdagscafe” om
eftermiddagen, hvor man kan komme
forbi til en kop kaffe/te og samvær

Konfirmandundervisning
Ønske om en ny hjemmeside/ bilag 6
Beslutning:

b. Giv Kirsten besked
c. Giv Anders besked hvis du vil læse.
Kirsten, Helle. Kirkekaffe klares af
Mette.
d. Anders, Kirsten og Marie planlægger
e. Med Gospelkoret og spisning. Marie,
Kirsten, Jens.
20/3:
27/3: Merethe og Helle
3/4: Marianne og Majbritt
10/4: Mette
a. Der er flere der har tilkendegivet
interesse.
b. Blot til kaffe og en snak

a. Der er startet konfirmandundervisning op på
Herrestrup Skole og Videnscenter (14) samt
specialklasserækken på Vig Skole (5). Derudover
har de almene konfirmander (8)
heldagsundervisning og udflugt henover foråret.
b. Hjemmesideudvalg nedsat: Anders, Mette,
Merete og Helle.
c. Violet messehagel – tilbud om istandsættelse fra
Selskabet for Kirkelig Kunst modtaget og godkendt.
Der planlægges deltagelse i paneldebatterne med
bispekandidaterne.

Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a. Status på brev fra Dragsholm Sparekasse
vedrørende Legatkontoen. Ifølge lov om
hvidvaskning skal menighedsrådet give
nogle personoplysninger videre til
banken/ML
b. Tour de France i Grevinge

Styregruppemøde d. 15. marts kl 19.

Beslutninger:

15

Evt.

Orientering fra Gospelkorets tanker om deres
tanker om deres støtteforening.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 7. marts 2022

