Grevinge Kirke
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 8.februar
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 4

01.02.2022/
KS

Fremmødte medlemmer

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

Godkendt

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!
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Kontaktperson
Orienteringer
a. Ny graver Karina Skafte ansat med
opstart i stillingen d. 7-2-2022
Lønaftale indgået med FAKK
b. Møde med sygemeldt medarbejder
Sygedagpengerefusion indgået
c. Der er fortsat brug for at menighedsrådet
varetager graveropgaver
d. Der er fortsat brug for ekstern udbyder
til rengøringsopgaverne
e. Opdatering på varmeforsøg i
kirkerummet
Beslutninger
Det indstilles til menighedsrådet at graver får et
kursus i Brandsoft.
Endvidere at graver indenfor kortere tid kan tage
det obligatoriske kursus intro for nye
medarbejdere i folkekirken og påbegynde den
obligatoriske 5 ugers uddannelse for gravere.
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Anlægsansøgninger 2023
a.
b.
c.

Procedure/ bilag1
Ting fra provstesynsrapporten/ bilag 2
Ting fra prioriteringsplan/ bilag 3

Beslutninger: Menighedsrådet
godkender de foreslåede kursusforløb.

a. Proceduren blev gennemgået
b. Bilag 1 blev gennemgået og Jens
undersøger og indhenter tilbud.
c. - Pergolaen er planlagt at blive
udført i 2022.
- Vi prioriterer et afrydningsbord.
- AV-udstyr til Kirkeladen er
bevilget i 2022
- Vi søger flytning af Gruppetavle
i 2023.

-

-

-
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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.
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Bibeholde budget til ekstern hjælp.
Penge til varmeforbruget, men forøsge at
minimere forbruget.
Studietur.
Lave arrangementer i kirken der tiltrækker
sognets børn.

Kirkeværge
Orienteringer:
a. Der er ansøgt PU om at bevilgede
puljemidler til carport m.m. overføres til
kirkekassen
b. Rågeregulering
c. Noter angående vedligeholdelse af
kirkegårdene

d.

e.
f.
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Vi søger bevilgning til at få fliser
foran Kirke og Kulturladen
Vi forsøger at få jordvolden
jævnet indenfor de bevilgede
rammer.
Vi arbejder videre med
forskønnelse ved indgang til
skov og bålplads.
Der undersøges mulighed for
flere parkeringspladser.
Ud fra kirkekonsulentens notat
fra forrige menighedsrådsmøde
skal kirke og kirkegårdsudvalget
komme med et oplæg om
kommende anlæg.

Beslutninger:
Hvor kan der parkeres ved
spidbelastninger indtil der er etableret
flere P-pladser?
Hvornår afholdes der Kirkesyn?
Indstillinger/bilag 3b

Evaluering
a.
b.

Læsekreds d.25.januar måned
Filmklub d. 27. januar

Beslutninger:
d. Der henstilles til at der parkeres på
asfalterede områder omkring kirken.
e. Der foreslås i maj måned.
f. Vi godkender at få byttet måtten en
gang månedligt.
Vi godkender at få stolene gjort rene
på alle flader og renset betrækket en
gang i 2022.
Vi godkender at få armatur og
belysning i køkkenet forbedret.
Vi godkender at der købes maling
ind til at få udbedret vægge og
vinduesplader.

a. Nyt medlem
b. Det kører frem til sommerferien. Det

c.
d.
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Nyt tiltag strikke- og håndarbejdsklub
d.1.februar
Kyndelsmisse gudstjeneste d.6. februar
kl.17 med efterfølgende afslutning på
Sanselunden

skal op igen med hvordan det
skal/kan fortsætte.
c. Det gik godt.
d. Det gik godt

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a. Valentin med musikgudstjeneste og
efterfølgende spisning søndag d. 20.
februar kl.16
b. Læsekreds tirsdag d. 22. februar kl.15-17
c. Fællesspisning onsdag d. 23. februar
kl.18.00
d. Filmklub torsdag d. 24. februar kl.19-21
Der er brug for en computer til
fremvisning af film
e. Fastelavn søndag d.27. februar kl.10
tøndeslagning kl.11
f. Foredrag med bispekandidat Rasmus
Nøjgaard tirsdag d.1. marts kl.19-21

a. borddækning: Helle, AnnMarie.
Fastelavn: Kirsten, Marianne
1. marts: Jens, Helle

20. februar kl 16 Kirsten og Majbritt
27. februar kl 10
6. marts kl 9.
13. marts kl 10 Kirsten

Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst, hvem laver kaffe?
Evt. kirketjeneste
20. februar kl.16.00, søndag d.27. februar
kl.10.00. søndag d.6. marts kl.9.00 og søndag d.
13. marts kl 10
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Arrangement - og koncertudvalg/bilag 4
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
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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. Status på budget 2021
c. Bispevalget udskrevet/bilag 5a-c
d. Tour de France
Beslutninger:
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Evt.

Orienteret

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

