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________________________ 
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1. Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat. 

 

2. Nyt fra formanden 

Beslutningspunkt: 

Indkøb af blomster til kirkerne 

Udviklingspuljen, evaluering 

Orienteringspunkt: 

Grøn omstilling  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Regnskab 

Beslutningspunkt: 

                  Årsregnskab 2021 godkendes. 

 

                  Serviceabonnement Vølund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorthe, Ib, Niels, Lars, Annette, Karen, Arne, 

Michaela, Birgit, Margit, Anni, Santa, 

Marianne 

 

1. Referat sendes rundt til underskrift. 

 

 

2. Indkøb af blomster – Sct. Olai sørger for 

indkøb af pynt og blomster til kirken. 

Vi fortsætter som vi plejer og takker i første 

omgang nej til ”den grønne gren” 

 

Udviklingspuljen: PU har bedt om evaluering, 

selv om der ikke skal vælges ny bestyrelse i 

år. Samtidig har Folkekirkens uddannelses- og 

videncenter fuldført en evaluering, hvor 

konklusionen er, at alle regler i vedtægten for 

puljen er overholdt. Bestyrelsesmedlemmer 

vælges for to år ad gangen. 

 

Grøn omstilling: Der er sendt div. til os 

omkring dette. Der har været inspirerende 

artikler i menighedsrådenes blade. Vi læser 

det selv.  Der afholdes inspirationsdag i 

Herlufsholm om bæredygtighed 18. maj. 

 

3. Michaela gennemgår regnskabet og forklarer. 

Årsregnskabet for 2021 er godkendt og 

uploadet 29.03.2022 kl.19.30 

 

Vi laver intern opdeling af regnskab til kor og 

de frivillige for indeværende regnskabsår, så 

vi kan følge posterne. Alle er velkomne til at 

kontakte Michaela vedr. forbrug/restbeløb. 

 

            Michaela sørger for at Sct. Olai får     

            kiggeadgang til bankkonto. Fuldmagt  

            blev underskrevet af formand og kasserer. 

 

            Regnskabsinstruks med rettelse af bankkonto             

            og tilføjelse af anlægspulje skal underskrives 

            af alle, der foretager indkøb. 

            Serviceabonnement: Der er sat ny varme-   

            pumpe op i Næsby, som har 5 års garanti. Så  

            længe vi overholder 1 år syn på varmepumpen 

            så forlænges garantien med 1 år.  



4. Status på udvalgene 

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg 

Orienteringspunkt: 

Se referat fra KKU-møde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Præstegårdsudvalg 

Orienteringspunkt: 

Referat fra PGU-møde 

Radon 

 

 

Aktivitetsudvalget 

Orienteringspunkt: 

Efterårets arrangementer 

Fotos fra Jens Hansen 

Ny plast-rude til skilt i Næsby 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meddelelser fra præsten 

Antal læsninger ved 

Familiegudstjenester. 

 

 

 

 

 

 

4. Kirke- og kirkegårdsudvalg:  

Faktura fra Sct. Olai sendes nu, når arbejdet er 

udført, det ønsker Sct. Olai at ændre, så de 

sender regning inden arbejdet er udført.  

Det besluttes at: 

Vedligeholdelse, gran og sommerblomster og 

andre faste aftaler kan gå ind under ønskede 

aftale med forudbetaling.  

Kistegrave og urnenedsættelser må forblive, 

som vi har en aftale om nu.  

 

Der er nu asfalteret ved rampen (Glumsø 

kirke), der skal nu gå 3 uger inden næste lag 

lægges på, hvilket bliver efter påske.  

 

Glumsø kirke: Varmestyring må gerne sættes i 

gang nu.  

 

Præstegårdsudvalget: 

Referat fra udvalget er sendt per mail i 

søndags.  

Radon: Det er udført nu – der er sat strøm til 

anlægget. Soklen skal pudses op igen. 

 

Aktivitetsudvalget: 

Møde i eftermiddag i udvalget.  

Menighedstur 27/5-22 til Lund 

KOKS 27/8-22, måske musik fredag 26/8-22 

aften i kirken. 

Bog-bøf-bio – Du som er i himlen. Annette 

deltager med oplæg. 

 

Samarbejde med nabo-pastoraterne. 

Herlufmagle har givet tilsagn. Tyvelse og 

Skelby inviteres. Anni og Birgit vil starte 

samarbejdet op sammen med de øvrige sogne.  

 

Spil dansk i uge 44. Udvalget arbejder videre 

med et børne arrangement, og søger evt. 

kommunen om tilskud. 

 

Ny ”plastrude” til skilt i Næsby. Den tidligere 

er frostsprængt.  

Vi har modtaget historiske fotos fra Jens 

Hansen. Album ligger i reolen i længen. 

  

5. Læsninger ved familiegudstjenester. 

Annette ønsker at menighedsrådet accepterer, 

at der skæres ned på antal af læsningerne ved 

familiegudstjenester. Det vil typisk være 2-3 

gange om året.  

Dette er hermed ført til referat og accepteret af 

menighedsrådet. 

 



 

Sikret skab til kirkesølvet og 

procedure for nøgle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  Næste møder 

  

Kaffe: Margit og Niels 

           Birgit og Dorthe 

           Ib og Arne 

           Marianne og Lars 

 

I forhold til, at vi har fået en gave i form af en 

kalk (doneret fra borger tilhørende Næsby, 

men skal benyttes til alle tre kirker) har der 

været en sølvsmed på besøg. Han undrede sig 

over Glumsø kirkes skab til kirkesølvet. Det 

er ikke sikkert nok i forhold til forsikring. 

Annette vil lave et udkast til meddelelse til 

PU, for at høre, om der er andre kirker, der 

har samme udfordring som os, og om der evt. 

kan laves en samlet løsning.  

 

Der er forslag fra biskoppen om at aflyse 

Gudstjenesten i Bavelse 29/5-22, da 

”Himmelske Dage” arrangeres i Roskilde. 

Menighedsrådet er enige om, at vi fastholder 

vores egen Gudstjeneste og i provstiet kan der 

så blive henvist til tjeneste i Bavelse kirke. 

 

Bogtrykker …. tilbud indhentes af Niels. 

 

6. 

Anni har fået mail, vedr. en kørestolsbruger, 

der har siddet fast på en sti ved Glumsø kirke.  

Er det muligt, at der kan blive lavet en 

henvisning til handikapindgang? Dorte sørger 

for skiltning. 

 

Dorte: Har talt med Anders, om han må købe 

nogle nummer-skilte til pladegravene foran 

Glumsø Kirke. Hvilket er i orden.  

 

Marianne: Foto af MR - tages op til næste 

møde. 

 

Margit har fået et billede fra Otto, som synes 

at træerne ved længen ud mod P-pladsen 

fylder for meget. Det er tidligere besluttet at 

disse træer skal føldes. 

 

Birgit: Kirkebladet kommer for sent. 

Birgit: Der er ros til vores nye graver.   

 

 

 

26.04. 

24.05. 

14.06. 

Juli er mødefri. 

  

   

 


