Grevinge Kirke
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 13.september
2022
kl. 17.00 til 20.00
Nr. 10

06.09.2022/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten, Mette, Jens, AnneMarie, Helle,
Marianne, Merethe og Majbritt
Afbud: Anders(Kursus)
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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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Revisionsprotokollat/bilag 1
Revisionsrapport
Beslutning
• Revisionsrapport 2021/bilag 1a
• Revisionspåtegning 2021/bilag 1b
Husk alle skal underskrive!
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Budget 2022
Beslutning
a. Elforbrug i kirkerummet, hvorledes kan
der spares på elforbruget?
b. Hvilke områder kan der i indeværende
budget 2022 spares på for at få dækket
underskud for 2021på ca. 111.000 kr.?
Orientering
c. Status på inddrivelse af forfaldne saldi
for debitorer
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Kontaktperson
Orienteringer:
a. Velkommen til gravermedhjælper David
Klerke, der er startet i stillingen 1. september
b. Uddannelse og efteruddannelse for
medarbejderne. Graver har i uge 35 været på
obligatorisk ugekursus og kirkesanger har
påbegyndt forløb med individuel
sangundervisning og med mulighed for
deltagelse i koret ved HOM
c. Samtaler med medarbejdere
d. Kirkelige handlinger. Der er kommet en
mundtlig klage

Revisionsrapport 2021
Merethe forespørger i regnskabsfællesskabet
vedr. s. 25-26 pkt.2
Den er taget til efterretning
Alle til stede til menighedsrådsmødet har
underskrevet
a. Forskellige løsningsforslag blev drøftet.
Endelig beslutning tages på MR i
oktober. Provstiet har i øvrigt indkaldt
til møde om elforbrug.
b. MR vælger at vente med at tage stilling
til kvartalsrapporten kommer.
c. Der blev orienteret om et par restancer.

a. Startede 1. september. Der er god
stemning og der arbejdes aktivt på
kirkegården.
b. Der er orienteret om uddannelse og
efteruddannelse.
c. Orienteret
d. Vi orienteres om den mundtlige
klage
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Kirkeværge

a. Skilte og bom er ankommet
b. Der forventes svar snarest
c. Der er taget kontakt til et
rådgivningsfirma med arkitekt
der tegner og som selv har
ingeniør på.
d. Filmlærredet er ikke ankommet
e. Der arbejdes på sagen.
f. Tagene er tilset. Det skal vi have
et tilbud på, så det renses 2
gange årligt.

Orienteringer:
a.
b.
c.
d.
e.

Trafikdæmpning
Portlåge til Annekskirkegården
Fjernvarme i kirken
Filmlærred
Salg af avlsgården

Beslutninger:
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Kirke- og kirkegårdsudvalg/ bilag 2
Udvalget afholder møde 08-09-2022
Referat udsendes efter mødet, bemærk at der kan
forekomme punkter på referatet som MR skal
tage stilling til

Godkendt
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Gudstjenesteudvalget/bilag 3
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Evaluering af forsøg med brug af Bibelen
2020 og ny ansøgning til Roskilde biskop om
fortsat brug heraf/bilag 4

Godkendt
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Evaluering af arrangementer m.m.

a. 20 kirkegængere, meget
stemningsfyldt.
b. 10 mænd var mødt op
c. Hyggeligt og der er gang i mest
snakketøjet

Udvalget har, suppleret med organist, afholdt
møde 30-08-2022. Udvalget har en række forslag
til justeringer til højmessen, som fremgår af
referatet.
Udvalget anmoder om menighedsrådets
godkendelse heraf.

a.
b.
c.
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Godkendt

Aftensang med solist d. 10. august
Herreklub opstartet d. 6.september
Strikke og håndarbejdsklubben 6.
september

Kommende arrangementer, aktiviteter og
gudstjenester
Arrangementer:
a. Foredrag med Rasmus Birkerod d. 15.
september kl.19-21. Hvem står for det
praktiske?
b. Filmklub d. 22. september kl.19-21
c. Gospelkor starter op mandag d. 26.
september kl.19-21. Nyt fra gospelkoret!
d. Fællespisning d. 28. september kl.18
e. Familiekirke d. 30.september kl.16.3018.30
f. Kaffe og te på Kanden d. 29. september
kl.14-16 for første gang
g. Kirkemusikfestival d. 15. oktober kl.1517 med efterfølgende traktement i Kirkeog Kulturladen. Hvem står for det
praktiske?
Gudstjenester:
Hvem deltager, hvem læser indgangs og

Kirsten, Helle og Merethe
Marianne
Det glæder de sig til
Madholdet mødes på fredag.
Kirsten og Anders, bål og snobrød med
lidt af hvert
f. 3 frivillige og Kirsten laver opstart
g. Helle og Mette
a.
b.
c.
d.
e.

25. september kl 10 æbletærter med flødeskum,
Høstgudstjeneste og dåb Helle, Marianne
2. oktober kl 10
9. oktober kl 10 Forklarelsesgudstjeneste
16. oktober kl 10

udgangsbøn og evt. en tekst?
25. september kl.10 Høstgudstjeneste, 2. oktober
kl.10. 9. oktober kl.10 og 16. oktober kl.10
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Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

Orienteringer:
a. Kasserer og formand deltog i
budgetopfølgningsmøde i provstiet 0709-2022
b. Præst og menighedsrådsformand har
deltaget i festgudstjeneste og
afskedsreception for afgående biskop og
bispevielse af ny biskop
c. Nyt kirkeblad udkommet, denne gang
med 8 sider
d. Fællesmøde om den fælles gudstjeneste
for de sydlige kirker i provstiet 06-092022

a. Næsten alle anlægsønsker blev
imødekommet.
b. Det var et privilegie og Anders var
på TV.
c. Lidt større og derfor lidt dyrrere.
d. 7. juni skal der være en fælles
gudstjeneste om aftenen.
e. Invitation modtaget fra Odsherred
teater interesserede retter
henvendelse til Kirsten

Beslutninger:
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Evt.

Helle og Mette orienterede kort om Churchdesk
Det besluttes på næste MR

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 12.september 2022

