Grevinge Kirke
Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 14.december
2021
kl. 17.00 til 19.30
Nr. 12

07.12.2021/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten, Anders, Mette, Helle, Merethe, Jens,
AnneMarie, Marianne og Majbritt
Afbud:
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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. Den årlige arbejdsmiljødrøftelse og
APV/Bilag 1
c. Regulativ lavet ang. ringning med
klokkerne/bilag 2
d. Stillingsopslag graverstilling sendt til
godkendelse i provsti og stift/Bilag 3
e. Evt.
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Status på budget 2021
Energiforbrug
Restancer på gravsteder og afskrivninger

Besluttet at de restancer der er før 2019
afskrives og gravstederne anonymiseres.

Præstens hjørne

Indskolingen i Herrestrup aflyste julebesøg pga.
corona.
Moselinden aflyste julebesøg pga. corona.
På fredag formiddag holder Herrestrup Skole
juleafslutning a 2 omgange (09.30 og 10.00)
Coronapas er et krav ved indendørs gudstjenester
og arrangementer over 100 deltagere (børn under
15 fritaget).

Coronapas
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Orientering
Orientering
Godkendt
Godkendt med den kommenterede
ændring.
e. Der arbejdes på et årshjul med de
opgaver der er.
a.
b.
c.
d.

Personalepolitik og personalehåndbog/bilag
4
Forslaget drøftes i MR og i MED før endelig
beslutning.

Vedtaget
Anders laver - en personale politik og
personalehåndbog

Hvorledes implementeres de?
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Kirkeværge
Orienteringer:
a. Møde med Grevinge Fjernvarmeværk tirsdag d.
14. dec.
b. Accepter til tilbudsgivere af bevilligede anlæg
Beslutninger:
c. Klage over gravsted og generelt vores holdning
til at fjerne planter ved indgang til gravsteder.
d. TV inspektion af kloakledninger, priser
e. De bevilgede maskiner til kirkegården for 2022
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Evaluering
a.
b.
c.
d.
e.
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a. Der har været gennemgang med
varmkonsulent. Der laver et tilbud på
fremføring af fjernvarmestikket. Når
tilbuddet er kommet, skal vi søge om
tilladelse hos Nationalmuseet. Derefter
forventes der at en arkitekt skal på
sagen. Vi skal have for øje, hvad koster
det og forhold til besparelsen.
b. Det kommer til at forgå nu.
c. Der er besvaret og der var positiv
tilbagemelding over besvarelsen. Vi
afventer kirkegårdskonsulenten i forhold
til at fjerne planter ved gravsteder.
d. Det koster ca 10.000,- kr. + moms.
Opstart i januar 2022.
e. Maskinerne der var bestilt til
kirkegården er sat i bero.

Familiekirke d.12. nov.
Fællesspisning d.24. nov. kl.18.
Adventsfrokost og juletræstænding d.28.
nov. kl.12.
Moselinden d.8. dec. til julegudstjeneste
Julekoncert d.12. dec. kl. 15.

Kommende arrangementer og gudstjenester
med praktiske opgaver
Arrangementer:
a. Søndag d. 19. december kl.15 efter
gudstjenesten serveres portvin og
julekage. Hvem deltager? Hvem står for
det praktiske?
b. Lillejuleaften d.23.december kl.16
spilles og synges julen ind. Hvem
kommer? Hvem står for det praktiske?
c. Søndag d.9.januar kl.19 nytårskoncert og
nytårskur. Hvem kommer. Hvem står for
det praktiske?

a. Der kom flere end første gang, 25
deltagere.
b. Det gik godt, 60-70 mennesker
c. Lidt meget på samme dag. Der bliver set
på omfanget fremadrettet.
d. Blev aflyst
e. 80 publikum + 30 artister.
a. Helle
b. Aflyst. Menighedsrådet gentænker
konceptet.
c. Helle, Merethe og Jens. Der aftales med
Bjarke Knudsen.
d. 1/1 kl 14, Marianne
2/1 kl 10, Kirsten, Finn
9/1 kl 10, Kirsten, Finn, Mikkel
16/1 kl 10.30 Mikkel, Kirsten, Finn

Gudstjenester:
Decembers tjenester blev fordelt på sidste møde
d. 1. januar kl. 14.00, d. 2. januar kl.10.00, d.
9.januar kl.10.00 og d. 16. januar kl.10.30

Hvem deltager, hvem læser indgangs og
udgangsbøn og evt. en tekst, hvem laver kaffe?
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Formandsorientering.
Evt. med enkelte beslutningspunkter

a. orientering

Orienteringer:
a. Regnskab 2020 godkendt i PU med
forventning om at anmærkninger fra
revisionen efterkommes, som det
efterfølgende er blevet besluttet på MR
møde (se brev på DAP)
b. Beløb fra anlægspuljen til carport
tilføres kirkekassen (se brev på DAP)
c. Brev fra Dragsholm Sparekasse
vedrørende Legatkontoen. Ifølge lov om
hvidvaskning skal menighedsrådet give
nogle personoplysninger videre til
banken
d. Kirketjeneropgaver ved gudstjenester og
kirkelige handlinger

b. orientering
c. Menighedsrådet beslutter at pengene
flyttes til en konto til menighedsplejen.
d. Orientering om vikarindsats

Beslutninger:

10

Evt.

Der ønskes et slag for filmklubben.
Strikke-noget
kalender

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 13.december 2021

