Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 26. maj. 2020
kl. 16 til 21
Nr. 5

20.05.2020/
KS

Fremmødte medlemmer

Kirsten Schwartz, Merete Løvgreen, Helle
Knudsen, Anders Tangaa Jensen, Leif Napier,
Jens Tolstrup og Lene Sødring

1

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

2

Godkendelse/underskrivelse

Underskrevet

3

Præstens hjørne

A og b: orientering
C: Kirsten og Anders afleverede små bolsjer til
konfirmanderne, den dag, de skulle have været
konfirmeret. Vel modtaget.
D: megen Facebook, påskeliljer til påske,
bamse i vinduet i kirken, stort påskebanner,
sang ovre ved plejehjemmet Påskedag.
E: Vi siger ja tak og det bliver vores sognetur i
år. Vi dækker udgiften til de deltagende her fra
sognet. Vi kan tilbyde samkørsel.
F: enkelte rettelser – 21/6 kl. 10 Anders. 2/8
sogneudflugt, 16/8 tiden rykket til kl. 11.
G: Kirken er lukket alle dage, bortset fra onsdag
og når der er kirkelige handlinger og
gudstjenester. Vi evaluerer til næste møde.
Toiletterne er åben på samme tider.

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

Referat af møde 10.03.20
a.

b.
c.
d.
e.

f.
g.

4

Konfirmationer 2020 udsat til d. 6.
september og d. 12. september
Konfirmationer 2021 d.24. april og d.
2.maj
Hilsner til konfirmanderne 2020
Diverse tiltag siden sidst under
nedlukningen
Gudstjeneste d. 2. august med Jens Kirk
ændres til mulighed for deltagelse i en
fælles tur til Nekselø sammen med
Vallekilde-Hørve kirke
Ændringer i gudstjenestelisten juni august
Gradvis genåbning af kirken.
Retningslinjer udmeldt fra
Kirkeministeriet. Anders, Helle, Poul og
Kirsten har afholdt møde og aftalt
hvorledes gudstjenester m.m. kan foregå
i Grevinge kirke ud fra de udmeldte
retningslinjer

Budgetter
A: Gennemgået og underskrevet.
a. Kvartalsrapport og Budget, formål/bilag B: gennemgået
1a og 1b

b. Rammebevilling fra PU 2021/bilag 2 a
c. Ansøgninger til 5%- puljen og
energipuljen

d. Budget og anlægsønsker til 2021har
deadline 15. juni 2020

e. Budgetsamråd d. 25.juni 2020 kl.19.30

C: vi har fået bevilget penge til landinspektør,
til kloak ved præstegård, og vi har fået overført
vores underskud på ca. 300.000 i forbindelse
med byggeriet. Vi har ikke fået bevilget penge
til isolering af kælder under præstebolig.
D: orientering

f.

5

Budget 2021/ Bilag 2 b og 2c

MR valg 2020
Valgbestyrelse: Lene, Jens og Kirsten.

E: Kirsten og Merete deltager
F: taget til efterretning
Grevinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
54834411, Budget 2021. Bidrag udleveret d.
20-05-2020 11:09
Vi afholder mødet d. 9. juni kl. 19.00.
Vi serverer kaffe/te og kage.

Provstiet har lavet en fælles folder for provstiets kirker,
som er blevet uddelt til sognets husstande via
Ugeavisen.
Orienteringsmøde om valget tirsdag d. 9.juni kl.19 i
Kirke - og Kulturladen. Forslag til dagsorden/bilag 3
Valgforsamling tirsdag d.15. september kl.19 i Kirke –
og Kulturladen.

Drøftelse hvordan og hvem opfordrer vi til at
opstille til valget (”What’s in it for me?). Et par
stykker har pt. tilkendegivet interesse.
På de sidste møder blev vi enige om at funktionerne
sekretær, kirkeværge, formand for kirke og
kirkegårdsudvalg og en med it- kompetencer
(hjemmeside m.m.) kommer til at mangle.
Vi mangler repræsentanter for børnefamilier.
Det er godt at medlemmerne har forskellige
erhvervserfaringer.
Tre medlemmer fra det nuværende MR genopstiller
ikke (Leif, Lene og Annette).

6

Personalepolitik

Det bliver d. 4. og 18. august fra kl. 16 – 19.

7

Avlsgården inklusiv moselodden

A:Der er endnu ikke afgivet tilbud
B og c: Der bliver udbetalt et engangsbeløb til
fuld og endelig afregning.

8

Kontaktperson
Valg af en repræsentant til MED fra
menighedsrådet. Hvem vil gerne deltage?

Poul holder ferie uge 29, 34 og 35
Kenneth holder ferie fra d. 8/7 – 29/7
Jens deltager i resten af perioden

9

Førstehjælpskursus og hjertestarter

Tages op efter sommerferien

10

Rengøring og vinduespolering kontorer,
mødelokale og Kirke -og Kulturladen/bilag 4a og
4b
Tilbud indhentet.

Vi vælger Yrsas rengøring til både rengøring og
vinduespudsning.

Nye datoer besluttes.
Forslag:
• Torsdag d. 11. juni og torsdag d. 2.jul
i?
• Tirsdag d.4. august og tirsdag d. 18.
august?
• Eller en kombination af ovenstående?
• Studietur når personalepolitkken er lavet
for MR, medarbejdere m.fl.?
a.
b.
c.

Den er sat i udbud
Ejendomsskatter 2019 og 2020.
Forpagtningsafgift/bilag 7b

11

Kirkeværge
a.

Anlægsønsker 2021 (Minilæsser,
multimaskine, salmebogsreol,
kopimaskine, omgivelserne ved Kirkeog Kulturladen og
præstegårdshaven)/bilag 5 a-i ( fremsendt

Lene undersøger grundejerforeninger ang.
Antal brochureholder.
Diverse forslag gennemgået. Endelig beslutning
på næste møde.

til MR på separat mail d. 5-5-20 videresendt fra
JT)
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Studietur og sognetur 2020/ Anders, Merete, Intet nyt
Helle
Dato m.m.

13

Formandsorientering.

Evt. med enkelte beslutningspunkter

a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.
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Stiftsdagen udsat til d.13. sep.
Pinsegudstjeneste på Esterhøj d. 1. juni
er aflyst
Udstillere i Kirke-og Kulturladen
august-okt/dec.? Forslag til kontrakt!
Dato for sommerfrokost MR,
medarbejdere og partnere. Forslag
tirsdag d.16. juni?
Arrangement og koncertkalender /bilag
6
Vedtægt for kirkegården (vedtaget på MR

A, b, orientering
C: vi afgør det på næste møde.
Forslag til kontrakt vedtaget.
D: vedtaget
E:
F: ændringer vedtaget.
G: er blevet udbedret. Måske dækker forsikringen
H: skaden skal udbedres, og pengene skal findes
indenfor ”graverens” budget.
I: se tidligere punkt
J: skal gøres

13-11-2018 og godkendt og underskrevet på MR
19-2-2019)tilføjes: ” Kistebegravelser i

eksisterende gravsteder op til
kirkegårdsmurene og kirkebygningen
kan ikke mere finde sted grundet
(sætninger?)”/bilag 7 (se på DAP)
Vandskade i køkkenet i Kirke- og
Kulturladen udbedres
Vandskade i køkkenet i
graverfaciliteterne
Gradvis åbning af kirke m.m. fra d. 18.
maj
Oplysninger på MR medlemmer til
Danske Bank grundet datalovgivningen

Praktiske opgaver
a. Orienteringsmøde d. 9.juni
b. Sommerfrokost d. 16. juni kl. 18.00?
c. Sommerkoncert d.30. juli kl.11.00
med danske Horn

d. Gudstjenester
15

Evt.

16

Næste møde tirsdag den 9.juni kl.15.0018.00 med efterfølgende orienteringsmøde
kl.19.00 ?

A: Lene sørger for kage
B: vi håber på mad udefra.
C: Lene og Leif
D: 31/5 kl. 10 Jens og Leif
1/6 kl. 10.00. Jens 7/6 kl. 9.00 Jens og Leif, 14/6 kl.
10.00 Kirsten og Helle.

Vi sluttede kl. 20.00

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 25.. maj 2020

