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Fremmødte medlemmer

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

Godkendt

2

Godkendelse/underskrivelse

Er godkendt og underskrevet

3

Optimering af driften på kirkegårdene
a. Evaluering af punktet med Peder
Gundersen på oktobermødet.
b. Det videre arbejde

A: udmærket og dejligt med tilsendte slides.
B: det nye mr. Skal arbejde videre bla. ud fra de
tilsendte slides.
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Præstens hjørne

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

Referat af møde 20-10-2020

-

-

Kollektindsamlingslisten gennemgået og
godkendt
Der arbejdes videre med
adventskalenderen og ansøgning sendt
til provstiet
Anders har været på et udbytterigt
kursus
Anders er udpeget som en af to
netværkspræster i Stiftet ang.
Undervisning af børn med særlige
behov.
Anders tilmelder os til
tilmeldingssystemet: ”Plads i kirken”,
med opstart til julegudstjenesterne
Man kan stadig tilmelde sig telefonisk
til Anders
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Julen 2020
a.

b.
c.
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Kirke- og kirkegårdudvalg/bilag 1
a.
b.

c.
d.

e.

7

a.
b.

d.

Orientering om diverse møder
MED møde og den årlige
arbejdsmiljødrøftelse d.19. nov., MUS
afholdes i ugerne 45 og 46
Personalepolitik ang.
kommunikation/bilag 2
Covid-19

Kirkeværge
a.

b.

c.
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Vedtægt til endelig godkendelse
Besigtigelse af arbejdet med ”skoven” d.
3. november
Møde i Kirke – og kirkegårdsudvalget d.
3. november
Assistent kirkegårdens gravsteder (pt.
med fælleskistegravsteder med plade og
alm. gravsteder), der er ikke bestemt
hvilket et sted der skal bruges til
urnegravsteder.
Der har flere gange i forskellige fora
været drøftet om MR skal beslutte, at de
nuværende grønne områder (bortset fra
et evt. urnegravstedsområde)ikke
fremover bruges til nye gravpladser.
For at de ledige gravsteder på
kirkegården ved kirken benyttes.
Tages denne beslutning?
Forslag fra graver om at der laves en
folder over gravsteder ved kirken, så
man kan se hvor man kan blive begravet.

Kontaktperson

c.
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Hvorledes afvikles årets tårnkoncert d.
23. december?
Juledagenes gudstjenester
Opsamling på de ting der blev besluttet
på oktobermødet

Fjernelse af sygdomsramte planter og
plantning af taks fase 1indkøbt i 2017
udføres i uge 45
Opfølgning på murerarbejder og
tømrerarbejder anlæg bevilget i 2018 2020. Ikke udførte opgaver i
igangsættes.
herretoilet

Evaluering
a.
b.

c.
d.
e.

Foredrag med Charlotte Rørth
Sangaften med provst Karin Bundgaard
Nielsen
Filmklub november blev aflyst
Alle helgenens gudstjeneste
Læsefestival for dagplejebørn

A: vi aflyser tårnkoncerten
B: vi bruger bookingsystemet. 2. juledag
henvises til Hørve
C: juletræ på ”kirketorvet” bliver sat op.
Servering tages op på et senere tidspunkt, når vi
ved mere om forsamlingsforbud.
Anders og Kirsten beslutter – efter d. 22/11 –
hvad der skal være af traktement i forbindelse
juletræet.
A: ændringerne er gennemgået og vedtaget.
B: både landskabsarkitekt og medlemmer fra
mr. Udvalg har godkendt arbejdet. Stubbe bliver
ikke fjernet men forventes dækket af vedbend.
Der opsættes egernkasser. Graver sørger indkøb
og opsætning.
C: der bliver lagt gran som vanligt.
D: De allerede eksisterende og udlagte
gravsteder bibeholdes, men der skal ikke
anlægges flere.
E: kortet skal lægges på hjemmesiden og der
skal være enkelte foldere, der kan udleveres. En
god arbejdsopgave for det nye menighedsråd

A og b og c: til orientering
D: nye forholdsregler på DAP. Tages op i
medudvalg.

A: arbejdet er i fuld gang og der er indkøbt flere
planter. Arbejdet forventes færdigt i løbet af uge
47
B: Jens tagr kontakt til murer og tømrer ang.
manglende anlægsarbejder
C: der er isat ny ventil til vand. Men svært at få
reservedele i dag, så man skal overveje at få en
vandfri urinal.
A: 38 fremmødte. Mange tanker bagefter.
B: dejlig aften men desværre ikke ret mange
fremmødte.
C: orientering
D: fin gudstjeneste med 34 til kaffe bagefter
E: fin formiddag med 8 børn og 3 voksne. Fine

popcornfår.
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Formandsorientering.

Evt. med enkelte beslutningspunkter

a.
b.
c.
d.
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Praktiske opgaver
a.

b.
c.
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Avlsgården inkl. moselodden
Arrangement og koncertudvalg/bilag 3
Kirkeblad december- februar
Kristeligt Dagblad har MR og
kommende MR i en periode modtaget
gratis. Skal vi have x antal
adgange/abonnementer via MR i den
kommende periode?

Evt.

Juletræet på Kirketorvet og julehjerterne
i byen tændes lørdag d. 28. november
kl.ca. 16.15 i samarbejde med Grevinge
Sogns Beboerforening
Kirkefrokost med farvel og goddag til
gamle og nye menighedsrådsmedlemmer
søndag d. 29.november kl.12
Gudstjenester d. 15.nov. kl. 10.30, d. 22.
nov. kl. 9.00, d. 29. nov., d. 6. dec. kl.10,
d.13.dec.

A: Gården er stadig til salg, men jorden er
forpagtet ud – foreløbig for et år.
B: til orientering
C: er næsten i trykken
D: det er vedtaget af der tegnes abonnement på
kirke.dk for 9 personer

A: orientering
B: Kirsten sender en tekst til annonce. Der skal
være tilmelding og servering skal være i
overensstemmelse med corona regler.
C: d. 29/11 kl. 11. de fleste deltager Lene læser
6/12: Kirsten læser, d. 13/12 kl. 10.30, Kirsten,
Merete og Leif

Byggetilladelse til carport er kommet.

Eventuelle afbud - mail eller tlf. 21 60 91 38 - senest mandag den 9.november 2020

