Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd

Blad nr.

Tirsdag den 8.12.2020
Kl. 18.30 i længen

Referat fra menighedsrådsmøde.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Ordstyrer: Marianne V.

Afbud fra Marianne Valbjørn.
Ordstyrer Ib Jørgensen

1. Godkendelse af dagsorden med forslag om,
at fra mødet i januar 2021 behandles
beslutningspunkter først, og derefter
orienteringspunkter.
Underskrivning af referat 17.11.20.

2. Nyt fra formanden
Beslutningspunkt
Godkendelse af samarbejdsstruktur for det
fælles menighedsråd. (bilag)
Orienteringspunkt
Udviklingspuljen

3. Nedsættelse af præstegårdsudvalg og
aktivitetsudvalg i henhold til
samarbejdsstruktur.

Godkendt.

Referatet underskrevet.

Godkendt. Biskoppen tilsendes aftalen med bemærkning
om at menighedsrådet med den nuværende
sammensætning kan udfylde alle arbejdsopgaver.
Referater fra bestyrelsesmøder ligger på provstiets
hjemmeside, under informationer – ansøgningsfrist for
udviklingsmidler.
Der er bevilget midler til:
Gospelkor
Konfirmandprojekt - musik
Filosofiske samtaler i Cafe Humle
2 sogne – hotline for unge – ”hånden på hjertet”
Radiokirke
Ungdomsklub – samarbejde med yngre præster – ”Talks
og samtale-saloner”.
We go silent – video -konfirmander fra Herlufsholm
4 broadcast – julefortællinger
Masterclass i bæredygtighed
Der var også søgt til: Konference video-udstyr – er
bevilget fra provstiet ”kasse”.
Præstegårdsudvalget:
Valgt blev
Ib Jørgensen
Lars Naalund
Arne Skagge Pedersen
Aktivitetsudvalgetet:
Valgt blev
Birgit Vildgaard Rasmussen
Marianne Larsen (tovholder for frivilliggruppen)
Santa Reinbergs
Annette Kruhøffer
Margit Eriksen
Evt. Marianne Valbjørn

4. Regnskab
Beslutningspunkt:
Regnskabsinstruks (bilag)
Vedtægt for kassereren (bilag)
Løn nyt menighedsråd (bilag)

Regnskabsinstruksen godkendt.
Beløbsgrænser for indhentning af nye tilbud – grænsen
har været 50.000 kr. i forhold til at indhente 2 tilbud.
Legater: Der findes 3 legater hvor det ene er så lille at der
er søgt og godkendt nedlæggelse. De sidste midler
udloddes indenfor 1-2 år. De administreres ikke af
menighedsrådet, men af Annette og relevante
myndigheder.
Samarbejdspartnere – Skoletjenesten: der skrives –
sognepræsten.
Elektroniske betalingsmidler: SuperBrugsen – vi skal
have nogle ”røde kort” til dem der handler.
Der skal anskaffes et betalingskort som er tilknyttet
menighedsrådets konto. Udstedt i kassererens navn.
Vedtægten godkendt.
Gennemgang af lønbilaget – godkendt.
Ingen medlemmer får telefongodtgørelse.
Formanden underskriver bilagene.

5. Status på udvalgenes aktiviteter
Kirkegårdsudvalg
Beslutningspunkt
Skrivelse til Sct. Olai (sagen om
ukrudtsmiddel)
Status på niveau-udligningsprojekt
Evt. henvendelse til PU

Kirkegårdsudvalget:
Ukrudtsmidlet blev taget ud af handlen i 2010 – Sct. Olai
overtog graver-opgaven i 2012. Sct. Olai tilskrives om
udvalgets og rådets holdning om, at Sct. Olai har ansvar
for de midler, de har taget i brug i forbindelse med
overtagelse af graver-opgaven i 2012.
Niveau-udligningsprojektet (Rampeprojektet) –
Orientering om forløbet med lægning af trappe og sten.
Konklusion er at trappen stadig er for høj. Det er aftalt at
både trappe og repos lægges om. Der er en omkostning
på ca. 6.000 kr. for menighedsrådet i forbindelse med
anden omlægning. Hvis der skal lægges mindre
chaussesten, vil der tilgå endnu en udgift.
Der kan informeres på hjemmesiden om, at projektet er i
gang - anbefaler at gå op til kirken eks. Via plænen –
informeres på hjemmesiden. Det undersøges også, om
der evt. kan laves en midlertidig løsning med gelænder.
Provstiet informeres om ekstra udgift efter byggemødet.
Måske bliver det aktuelt at søge om at allokere det
overskydende beløb på drift til anlæg i forbindelse med
rampeprojektet. Provstiet er i forvejen orienteret om
udgifter til arkitekt, der er noget højere end forventet.
Lys på kirkegården og i præstegårdshaven – Alle pærer
er ved at blive skiftet i forbindelse med, at der var nogle
itu.

Præstegårdsudvalg
Valg af formand

Valg af formand – Ib Jørgensen

Aktivitetsudvalg
Valg af formand

Valg af formand – Birgit Vildgård

6. Meddelelser og forslag fra præsten.
Orienteringspunkt:
Spejdere i kirken
Kulturhistorisk kirkestafet

Spejdere i kirken:
Der har været stor aktivitet med spejderne i kirken i dette
efterår. Dels i kirken og dels i længen. Overnatning i
kirken, og madlavning i præstegårdshaven.
Kulturhistorisk kirkestafet –
Projektet søges finansieres via udviklingspuljen og
forskellige fonde. 4 pastorater deltager vores, Rønnebæk,
Snesere/Everdrup – Sct. Mortens.
Projektet kan evt. beskrive noget om Bavelse kirke, hvor
der har været historiske ejere. Begivenheder skal også
handle noget om Glumsø og Næsby sogne.
Menighedsrådet er indforstået med at Annette deltager i
projektet, og at det er uden udgift for menighedsrådet.

7. Næste møder:

12.1.2021 – Lars og Marianne V.
9.2.2021 – Margit og Niels

Kaffe: Ib og Arne til aftenens møde

8. Eventuelt.

Opsætning af stole i hallen den 24.12. Der er plads til
190 pr. gang. Den 23. sættes stolene op og det er på plads
i forhold til bemanding af dette.
Rydning af stole kl. ca. 16, ser også ud til at være på
plads nu.
Kirkekaffe:
Næsby: Birgit
Glumsø: Lars

P.t. med de nuværende restriktioner er der ikke
kirkekaffe.
Til næste møde – tilskud til skærmbriller.

