Grevinge Kirke
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 11.januar
2022
kl. 17.00 til 19.30
Nr. 2

04.01.2022/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten, Mette, Merethe, Jens, AnneMarie,
Marianne og Majbritt
Afbud: Anders, Helle.
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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. Møder med personale
b. Ansættelsesprocedure
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Kirke- og kirkegårdsudvalg
Møde afholdes i udvalget onsdag d.5.januar
kl.13.00
Orienteringer:
a. Løsning af og aftaler om graveropgaver
b. Notat fra kirkegårdskonsulent/bilag 1
c. Notat fra varmekonsulent/bilag 2
d. Årshjul for graveropgaver/bilag 3
Beslutninger:
a. Godkendelse af brug af gravstedsbrev
fra LM/bilag 3a
b. Afskrivninger af gamle tilgodehavender

a. Orientering
b. 25 ansøgninger både med og uden
erfaring indenfor erhvervet. Samtaler d.
19. januar. Møde vedr. ansættelse d. 20.
januar kl. 17.00
a. Kirketjenesten og graveropgaver
varetages af menighedsrådet. Der
ansættes vikar til gravermedhjælperløn.
b. Der laves et resume af rapporten
indeholdt en opsummering af hvad har
vi søgt til og hvad skal vi søge om.
c. Orienteret
d. Et arbejdsredskab til brug for
planlægningen måned for måned.
Beslutninger:
a. Såfremt det stemmer overens med
vedtægterne er det godkendt.
b. Det der af kasserer og regnskabsfører
ikke anses for at kunne inddrives
afskrives for periode 20-21, totale
restanser.
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Præstens hjørne
a.
b.

Status på julehjælp
Status på forårets

c. Godkendt
d. Turen er aflyst grundet corona-situationen
e.

c.
d.
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konfirmandundervisning
Flagregulativ/bilag 4
Konfirmandevent i Roskilde 3.februar

Kirkeværge
Orienteringer:
a. Orientering om fjernvarme i kirken.
b. Orientering om stade på entrering med
håndværkere til bevilligede anlæg.
c. Supplerende indhegning af
præstegårdshaven.
d. Klage over gravsted med ikke udskiftede
taksplanter

a. Udsat
b. Bestilt slamsugning
c. Der bevilliges til materialer til
supplerende indhegning.
d. Orientering

Beslutning:
a. Angående energioptimering ansøges i
Beslutninger:
energipuljen i provstiet. Det øvrige
a. Beslutning om at anvende beløb til ikke
forventes dækkes af midler i regnskabet
bevilligede anlæg.
2022.
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Evaluering
a.

b.
c.
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Søndag d. 19. december kl.15 efter
gudstjenesten blev der serveret portvin
og julekage
Julens gudstjenester med
coronarestriktionerne
Søndag d.9.januar kl.19 nytårskoncert
(nytårskur aflyst)

a. Godt arrangement, det kunne gentages.
Oplæserne fået ros udefra.
b. Positiv oplevelse og glade børn.
c. Det er noget der ønskes gentages.

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
FORSLAG OM AFLYSNINGER:
a. Foredrag med bispekandidat Rasmus
Nøjgaard flyttes til marts måned
b. Fællesspisning d.26. januar aflyses
grundet coronasituationen og
restriktionerne i den forbindelse
c. Filmklub d. 27. januar aflyses grundet
coronasituationen og restriktionerne i
den forbindelse
d. Læsekreds januar måned aflyses grundet
coronasituationen og restriktionerne i
den forbindelse
GENNEMFØRES:
e. Kyndelsmisse gudstjeneste d.6. februar
kl.17 med efterfølgende afslutning på
Sanselunden
Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst, hvem laver kaffe?
Evt. kirketjeneste
23.januar kl.10, d.30. januar kl.9, d. 6.februar
kl.17, d.13.februar kl.10

a. Er udsat til 1. marts kl. 19.00
b. Aflyst
c. Filmklub må gerne afvikles. Udvalget
tager beslutning.
d. Forventes afholdt d. 25. januar kl. 15 –
17
e. Kyndelmisse afholdes 6. februar kl. 17.
Aflysninger:
14. januar Familiekirke
22. januar Gospell

23. januar kl. 10: Kirsten, Mikkel
30. januar kl 9: Mikkel, Kirsten
6. februar kl. 17: Mikkel, Jens, Kirsten,
Majbritt, Marianne, Mette, AnneMarie
13. februar kl 10: Mikkel, Mette, Majbritt
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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. Kirketjeneropgaver ved gudstjenester og
kirkelige handlinger
c. Status på budget 2021

a. Merethe taler med Anders om
Legatkontoen
b. Se 3.a
c. orientering

Beslutninger:
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Evt.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 10.januar 2022

