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Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Merete Løvgreen, Jens
Tolstrup, Leif Napier og Lene Sødring
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Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt
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Godkendelse/underskrivelse

Godkendt og underskrevet
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Optimering af driften på kirkegårdene
Per Gundersen deltager under dette punkt.

God og grundig orientering

Budget /bilag 1a-1e

A: I revisionsprotokollatet er der en påtegning
ang. rykkerprocedure. Vi har styr på vores
kreditorer og rykkerproceduren. Protokollatet er
godkendt og underskrevet, Anette Ingrid Løn,
Helle Knudsen er fratrådt menighedsrådet og
Jens Kirk Wandall er ikke mere
kirkebogsførende præst i sognet.
B: kvartalsrapport gennemgået og godkendt.
Kirsten søger 5 % puljen om midler til
vandskade og nyt skab i køkkenet i Kirke- og
Kulturladen og til arkitektfirmaet for 1 årssynet
af præstebolig og Kirke- og Kulturlade.
C: orientering
D: Grevinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr.

Hvis der under orienteringspunkter er
beslutningspunkter, skal de punktsættes på
dagsordenen i forvejen eller på næste møde!

Referat af møde 8-09-2020

I forbindelse med den nye beregningsmodel for
rammetildeling af midlerne til provstiets
kirkekasser, er menighedsrådene blevet tilbudt at
Per Gundersen fra Holbæk Provsti kunne deltage
i et menighedsrådsmøde ang. en mulig optimering
af driften på provstiets kirkegårde
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A: Revisionsrapport og revisionspåtegning2019,
husk alle skal underskrive
B: Kvartalsrapport 3, kvartal og budget, formål
2020
C: Fordeling af midler til medhjælp og drift på
konto 40 og 41 justeret for 2021
D: Endeligt budget 2021, husk stempeltekst

54834411, Budget 2021, Endelig budget afleveret
d. 09-10-2020 08:34
Budget gennemgået og godkendt.
5

Julen 2020/bilag 2

Alt set i lyset af covid-19 restriktioner:
a. Gudstjenester

A: Vi går ind for en model 4 med 2
gudstjenester kl. 14 og 15 d. 24. december.
B: Kirsten sender ansøgning til

b.
c.
d.
e.
f.
g.

•
•
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Julekalender digitalt og i papirform
Julehjælp
Dagpleje, børnehave og skole
Pynt i kirkerummet
Pynt i Kirke- og Kulturlade
Juletræ på p-plads på skolebakken
og banner på kirkemur
h. Udendørs julearrangement lørdag d.
28. nov. i samarbejde med GSB
m.fl.
Julefrokost
Julekoncert d. 7. december

Valgforsamling og det nye menighedsråd
a.
b.

c.
d.

Evaluering af valgforsamlingen
Kursus for nye
menighedsrådsmedlemmer
Konstituering, diverse poster og
udvalg d. 10. nov. Kl. 17-18
Søndag d. 29. november kl. 11
gudstjeneste og det nye
menighedsråd tiltræder.
Efterfølgende er der et arrangement,
hvor der siges farvel til det gamle og
goddag til det nye menighedsråd

udviklingspuljen i provstiet.
C: skema godkendt
D: Forslag godkendt
E: juletræ i kirken og krybbe i nichen
G: der indkøbes juletræ til kirketorvet. Tilbud
på juletræsfod m.m. og tilbud på
strømforsyning blev godkendt. Indkøb af
banner på kirkemur godkendt.
H: det laves sammen med Grevinge Sogns
Beboerforening
I: julefrokost for nyt og gammelt mr tirsdag, d.
8/12 kl. 18.00
J: julekoncert aflyses grundet covid-19
A: fint
B: alle nye deltager
C: orientering
D: orientering
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Forslag til langsigtet plan over fremtidige
anlæg ved præstegård, præstegårdshave,
skoven og Kirke- og Kulturlade/ bilag 3

Anlægsopgaver prioriteret mht. årstal.
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Kirke- og kirkegårdudvalg/bilag 4

A: vedtægt gennemgået og tilrettet, endelig
godkendelse efter rettelser på november mødet.
B: vi venter med at tilmelde os opdatering
C: de er i fuld gang, og nu kan vi pludselig se
ind og præsten får sol hver morgen

a.
b.
c.
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Kontaktperson
a.
b.
c.
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Vedtægt
Opdatering af det digitale
kirkegårdskort?
Arbejdet med ”skoven” påbegyndt

Orientering om diverse møder
Den hidtidige medhjælpsmodel
fortsættes ikke, da den købte medhjælp
ikke ønsker at fortsætte
MED møde, MUS og den årlige
arbejdsmiljødrøftelse

Kirkeværge
a.

b.
c.
d.

Fjernelse af sygdomsramte planter
og plantning af taks fase 1indkøbt i
2017 og fase 2 bevilget i 2019
Kan vi i årets budget finde midler til
bump og spejl på grusvejen?
Kan vi i årets budget finde midler til
2 stk. klaverbænke?
Toiletterne, rør fra brønd til
toiletbygning er sandsynligvis tæret
og der bør være en anden anordning
som vandhane

Orientering ang. medhjælp
Kirsten er kontaktperson indtil det nye MR er
tiltrådt.
Møder af holdes i november måned.
A: to tilbud modtaget. Tilbuddet som
prismæssigt svarer til anlægsbevillingen for
2017 blev godkendt. Lene tager kontakt om
arbejdet kan påbegyndes snarest. I givet fald
skal det være færdigt til grandækning ca. medio
november måned.
B: tilbud på vejbump skal udsættes til næste år
C: udsættes til næste år
D: der har været slamsuger, tv inspektion og nu
skal rørene spules igennem.

e.
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Varmerør i kirken

A: dejlig tur. Vi håber, at flere kan deltage
næste år
Evaluering af studietur 26. september
B: orientering
Fællesspisning d. 30. september kl.18
C: omkring
blev aflyst grundet covid-19
D: meget fin koncert med max deltagere
Filmklub d. 5. oktober kl. 19-21
Koncertgudstjeneste onsdag d. 7.oktober E: orientering

Evaluering

a.
b.

c.
d.
e.

kl.19
Fællesspisning torsdag d.22. oktober
kl.18 aflyses grundet covid-19
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Personalepolitik /Bilag 5 a og 5b
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Formandsorientering.

Arbejdet blev sat på stand by grundet corona og
senere grundet formandens fravær.
Udvalget nåede inden udsættelse at se på og
drøfte MUS skema, på kommunikation og
samarbejdsmodel for Grevinge kirke, krisehjælp
og mobning.
Forslag: MUS skema 5 a bruges ved MUS 2020
og 2021, hvorefter det evalueres.
Arbejder vi videre i november måned med
personalepolitikken, så den er lavet inden det nye
MR tiltræder, som det oprindeligt er planlagt?
Forslag: Onsdag d. 4. nov. og torsdag d. 19.
nov.?

Evt. med enkelte beslutningspunkter

a.
b.
c.

d.
e.

f.
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E: varmerør i kirken er igangsat.

Avlsgården inkl. moselodden
Vandskade i Kirke- og Kulturlade
Forholdsregler ved covid-19
smittetilfælde (DAP 2-10-2020)
5% ansøgning på ituslået dør og vinduer
og på beløb til gospelworkshop via
udviklingspuljen bevilget af PU
Nye retningslinjer for en ansvarlig
håndtering af corona/covid-19 i
folkekirken og andre trossamfund (DAP
9-10-2020)
Kopimaskine indkøbt og installeret i
forkontoret

Praktiske opgaver
a.

b.
c.
d.

Foredrag med Charlotte Rørth onsdag d.
28. oktober kl.19-21
Sangaften torsdag d. 5. nov. med provst
Karin Bundgaard Nielsen
Foredrag om Caminoen med Anders
Tangaa torsdag d. 12. november kl.19-21
Gudstjenester 1. nov. kl.14, 8. nov. kl.10,
15. nov. kl.10.30, 22. nov. kl.9.00

MUS skema godkendt.
Det videre arbejde med personalepoltik
udsættes til det nye menighedsråd er startet,
grundet den korte tid der er tilbage i det
nuværende menighedsråd.

a.
b.
c.

Orientering ved Jens
Reparationen igangsættes ved tømrer og skabe
ved HTH, Jens kontakter dem
Tages op på MED i nov.

A: vi kommer 3 fra menighedsrådet
B: Jens og Lene kommer
C: vi kommer alle sammen
D: 1/11 kl. 14. Merete og Jens, 8/11 kl. 10, Jens,
15/11 kl. 10.30, Lene, Kirsten og Leif, 22/11 kl.
9.00 Jens og Leif
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Evt.
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Næste møde tirsdag den 10. november kl.1417 i det gamle menighedsråd.
Efterfølgende konstitueringsmøde i det nye
menighedsråd kl. 17-18.
Det gamle og nye menighedsråd spiser
sammen efter konstitueringen.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 19. oktober 2020

