Grevinge Kirke

Referat
Menighedsrådsmøde
tirsdag den 9.juni 2020
kl. 15 til 18
Nr. 6

28.05.2020/
KS

Fremmødte medlemmer

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

1

Godkendelse af dagsordenen.

Godkendt

2

Godkendelse/underskrivelse

Er underskrevet

3

Præstens hjørne

A: orientering
B: godkendt
C: Anders og Merete gennemfører et
sommerkirkeforløb for elever fra 3. og 4. klasse fra
d. 5. til og med d. 8. august.

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

Referat af møde 26.05.20
a.

b.
c.

Indskrivning til konfirmation 2021 d. 14.
juni efter gudstjenesten
Forslag: konfirmationsdatoer 2022
lørdag d.7. maj og søndag d. 15. maj
Minikonfirmander

4

Byggeregnskab/bilag 1a og 1b

Godkendt i mr. og videre fremsendt til godkendelse
i provstiet. Vi søger om at udbetale 35.000 til
regnskabsfører.

5

Orienteringsmøde 9. juni
a. Klargøring og justeringer

A: orientering

6

Personalepolitik

Forslaget d. 13/8 og 1/9 er godkendt. Tiden er
fortsat 16-19.

a.

b.

7

På sidste møde blev det besluttet at
møder afholdes tirsdag d.4. august og
tirsdag d. 24. august kl. 16-19. Det viser
sig nu at Berit og Poul har ferie på disse
datoer, så nye skal findes. Forslag:
torsdag d. 13. august og tirsdag
d.1.september
Udvalg laver forslag til politikker

Avlsgården inklusiv moselodden
a. Brev til forpagter afsendt
b. Indkomne bud

A: aftale med forpagter om et møde ang.
Fraflytning
B: Helle Knudsen forlod mødet under dette
punkt.

Der er indkommet et tilbud, som fremsendes til
provstiet.
8

Kontaktperson

Der deltager 3 personer d. 16/6.
Berit holder ferie uge 30,31 og 32
Graver sørger selv for indkøb af
opvaskemaskine og rep af gulv i køkkenet over
de relevante konti.

9

Kirke- og kirkegårdudvalg

Skoventreprenøren går i gang i august. Der er
møde i udvalget d. 4/ 8

10

Arrangement og koncertudvalg/bilag 2

gennemgået

11

Kirkeværge

Dør og vinduer ramt af stenslag. Jens Juhl skal
give tilbud på både dør og vinduer, og derefter
meldes det til forsikringen.
Der søges om reparation og maling af lågen til
annekskirkegården kr. 15.000
Der søges om kalkning og rep. Af
kirkegårdsmur: kr 20.000
Der søges om multimaskine og minlæsser til ca.
300.000 kr sammenlagt.
Vi søger om en Konica Minolta kopimaskine
Bizhub C458 i alt kr. 21.450 ex moms.
Vi søger også om flisebelægning hele vejen
rundt om kirke-og kulturladen samt beplantning
af skrænterne.
Vi søger om udsugning til kirke-og kulturladen.
Vi søger om opretning og ny belægning af
præstens terrasse
Vi søger om carport og hegn i forbindelse med
præsteboligen.
Hegn med låger i præstegårdshaven udføres i år.
Pris ca. 22.000 ex moms
B: beslutning tages på næste møde
C: på august oprettes en prioriteringsliste over
de ting og opgaver, vi ikke søger i 21.

a.

b.
c.

12

Anlægsønsker 2021 (Minilæsser,
multimaskine, kopimaskine,
omgivelserne ved Kirke- og Kulturladen
og præstegårdshaven)/bilag 5 a-i fra
dagsorden d, 26. maj( fremsendt til MR på
separat mail d. 5-5-20 videresendt fra JT)
Tilbud på på etablering af vejbump

og opretning af vejen.
prioriteringsliste

Studietur 2020/ Anders, Merete, Helle
Dato m.m.(efter at møder ang. personalepolitik er

Det bliver d. 26/9 med afgang kl. 12.00

Formandsorientering.

A: ny udstiller fra 1/8 og tre måneder frem.
B: orientering
C: ingen ændring siden sidst

blevet afholdt)
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Evt. med enkelte beslutningspunkter

a.
b.

c.

Udstillere i Kirke - og Kulturladen
august-oktober og november. –januar
2020
Kasserer og formand indbudt til møde d.
15. juni kl.13.30 – 14.15 ang. den nye
beregningsmodel for fordelingen af
driftsmidler i Odsherred provsti
Evaluering af tiltag og retningslinjer i
forbindelse med covid-19

14

A: Kirsten, Leif og Jens deltager.
B: Lene, Kirsten og Jens deltager.
16. aug. kl.11. Hvem deltager? Forslag: Kirsten og Lene mødes en dag og gør klar
Fortæring pølser m. brød fra grillen og
C: Jens, Kirsten og Leif kommer. Lene og
drikkelse der matcher?
Merete måske.
b. Kirkecafe d. 22. august kl.13-15.
D: 21/6: Jens og Leif, 28/6 kl.10. Kirsten
Oprydning i depotet, klargøring af
materialer, fortæring m.m. Hvem tager
kommer, 5/7 10.30 Leif og Lene og Jens,
hvilke opgaver?
12/7 kl. 10.30, Jens, Merete, 19/7 kl. 10.30,
c. Sensommersamvær i præstegårdshaven Helle, Kirsten og Jens, 26/7kl. 9.00 Jens og Leif
lørdag d. 5. september kl. 14-16. Hvem
9/8 kl. 10.00, Kirsten og Jens, 16/8 se punkt a.
deltager?

Praktiske opgaver
a. Friluftsgudstjeneste på Sanselunden d.

d. Gudstjenester d. 21. juni kl.10.00, d.

28.juni kl.10.00, d.5.juli kl. 10.30, 12.
juli kl. 10.30, d. 19. juli kl.10.30, 26. juli
kl.9.00, 9.august kl. 10.00 og 16. august
kl.11 på Sanselunden. Hvem kan
deltage?
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Evt.

16

Næste møde tirsdag den 11.august kl.18.0021.00

ingenting

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 8.juni 2020

