Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd
Referat for menighedsrådsmøde
Kaffe: Ib og Arne
Afbud: Karen, Tom, Arne, Dorthe,
Birgit, Santa

Blad nr.

Tirsdag den 15.02.2022
kl.18.30 længen, i Glumsø
Præstegård.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Ordstyrer: Marianne Valbjørn
1. Godkendelse af dagsorden og
underskrift af referat.

Godkendt og underskrevet
Tilføjelser til dagsordenen:
Nyt fra formanden: Udviklingspuljen
Kassereren: Opsigelse af servicekontrakt på printer.

2. Nyt fra formanden
Beslutningspunkt:
Blomster i længen
Orienteringspunkt:
Bispevalg

Lars køber fremover blomster til Længen og holder
øje. Santa holder også øje og vander evt. blomster om
torsdagen. På næste møde aftales, hvor vi kan købe
blomsterne.
Valg af ny biskop:
Anni har løbende sendt materiale til medlemmerne
om forskellige arrangementer og fremgangsmåden
ved selve valget, som foregår elektronisk. Dato er
endnu ikke fastsat.
Udviklingspuljen:
Der er kommet spørgeskema fra provstiet, hvor vi
skal evaluere anvendelsen af puljen. På provstiets
hjemmeside kan man se, hvad der er brugt midler til.
Behandles igen på næste møde og medlemmerne
opfordres til at orientere sig om projekterne på
hjemmesiden inden mødet.

3. Regnskab
Beslutningspunkt:
Budgetønsker
Kirkekorets budget

Budgetønsker:
De forskellige udvalg skal fremkomme med
ønsker/ændringer til 2023. Arbejdet med at udarbejde
et samlet oplæg begynder i april måned.
Der skal tages udgangspunkt i 2022-budettet.
I forhold til anlægsønsker så kan der søges om disse
løbende igennem hele året via anlægspuljen.
Kirkekorets budget:
Der er 15.000 kr. samlet til de 2 kor (voksenkor og
pigekor) Teksten i budget siger: fortæring, men
dækker det også omkostninger til kultur udflugter?
Tages op igen, når tidligere forbrug mm er undersøgt
og belyst. Skal der evt. udarbejdes et sæt
retningslinjer, så økonomien deles mellem korene.

Orientering om opsigelse af serviceaftalen på
kopimaskinen i Længen.
4. Status på udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Orienteringspunkt:
Kirkesyn
Igangværende projekter

Præstegårdsudvalg
Orienteringspunkt:
Radon
Nyt stråtag præstegården
(ansøgning)

Aktivitetsudvalget
Beslutningspunkt:
Orienteringspunkt:
Afholdte og kommende
arrangementer
Ønske om familie GT

5. Eventuelt

Der er kirkesyn den 5.4. – starter i Bavelse kl. 9.00 –
derefter Næsby og til sidst Glumsø.
Radiatorer i Bavelse Kirke er udskiftet.
Urskiven i Næsby – der er korrespondance i gang
med nationalmuseet om farvearkæologisk
undersøgelse.
Gelænder ved Glumsø kirke. Det sidste stykke, øverst
til venstre for døren er i stykker. Skal det evt. dækkes
af håndværker-garantien? Dorthe tilføjer: Vi har
standset samarbejde med Kenneth Krarup, så Arne
bedes udbedre skaden.
Der er kommet ny motor på uret mod vest, i Glumsø.

Radon: Vi afventer pris på afrensning af sokkel, før
man kan komme videre i processen.
Der er kommet pris på nyt stråtag. Ib indkalder
præstegårdsudvalget til møde i marts måned med
henblik på at få lavet en ansøgning til provstiet. Der
er lavet pjece om, hvordan man starter en byggesag –
man skal ikke bruge tidsplanen i den. Vi søger
anlægspuljen via skema, som skal udfyldes og sendes
med samtlige projektbilag (som uploades) fra
DAP´en. Skemaet kan ses på provstiets hjemmeside.
På mødet kan haven m.v. beses som forberedelse til
dette års syn.

Der er gang i erindringsmøder, formiddagsmøder og
litteraturgruppen. Der har været koncert med Trio
Clarpolo – fin koncert med ca. 30 deltagere.
Foredrag med Rasmus Birkerod: Der var 20
deltagere. Meget inspirerende.
Kommende arrangementer: Fastelavnsgudstjeneste i
Glumsø og Storebæltskoret den 15.3. i Næsby.
Der arbejdes med evt. at afholde en
familiegudstjeneste med fællesspisning, hvor pigekor
og minikonfirmander deltager.

Kommende arrangement i Bøf, bog og bif: Bogen: En
dødsnat af Maria Bregendahl og filmen: Du som er i
himmelen, danner grundlag for arrangementet der
holdes den 7.4. Annette deltager i den efterfølgende
debat i biografen.
Der er modtaget henvendelse fra Næstved kommune
om, hvordan vi evt. kan bidrage til hvordan vi opnår

et demens venligt samfund. Evt. via oplysning og
undervisning om demens. Kan der dannes en netværk
med demensvenner? Vi melder tilbage med en
forsigtig positiv interesse.
Der er ryddet op i køkkenet og i mødelokalerne i
Længen. Derfor opfordres alle til at sætte ting på
plads, så køkkenbordet holdes fri for ”opbevaring”.
Hvis der skal købes noget ind, laves der en seddel til
Lars som sørger for dette.
Lars har opgaven med at aflevere tomme
flasker/dåser.
Hvis der er et arrangement så vær venlig at dele
madrester ud efter arrangementet til eks. de frivillige,
så der ikke bliver gemt en masse i køleskabet.
Der er forslag om en kurv i køleskabet til Santa/Linns
ting.
Ros til Lars og Margit for oprydning.
Kirkekaffe i Bavelse og Glumsø: Lars.
Kirkebladet – omdeling – Vi skal gøre opmærksom
på at nu deles bladet ud. Hvis der er nogle som ikke
modtager det skal de henvende sig til kontoret.
Vi kontakter spejderne, hvis det drejer sig om mange.
Info på hjemmesiden om dette og facebook opslag.
Vores mand der gør rent i kirkerne vil meget gerne
kontaktes, hvis vi oplever mangler.
Elpærer i lysekroner – er det Arne eller rengøringen
der sørger for dem.
29.03.22 – Lars og Marianne
6.

Næste møder
26.04.22 – Margit og Niels
24.05.22 – Birgit og Dorthe
14.06.22 – Ib og Arne

7. Lukket punkt (fortsat)

Juli er mødefri

