Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd
Referat fra menighedsrådsmøde
Kaffe: Ib og Arne

Blad nr.

Tirsdag den 14.06.2022
kl.18.30 længen, i Glumsø
Præstegård.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Fraværende: Marianne Valbjørn,
Arne Skagge,
1. Godkendelse af dagsorden og
underskrift af referat.

Godkendt
Ordstyrer: Lars

2. Nyt fra formanden

Orienteringspunkt:
Udlevering af bilag. Henvendelse fra
Landsforeningen af Menighedsråd
vedr. forslag til ændringer af
økonomiloven. Formanden
forbereder et svar inden den 26. juni
så det kan indgå i
forretningsudvalgets arbejde.
Ligeledes læser alle og sender evt.
kommentarer til Anni i forhold til
bilaget om den lokale
økonomistyring.

3. Regnskab
Orienteringspunkt:
Nye medarbejdere på
regnskabskontoret

Der er ansat barselsvikar for vores
økonomikonsulent på
regnskabskontoret.

4. Status på udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Orienteringspunkt:
Status på projekter

Orienteringspunkt:
Rampeprojektet – der er modtaget 3
fakturaer som vi ikke kan godkende.
Ved tidligere byggemøder har der
været gjort indsigelser overfor
fakturaerne. Vi forventer vores
konsulent agerer overfor
håndværkeren. Vi udarbejder ny
indsigelse overfor håndværkeren.
Der er modtaget nyt og dyrere tilbud
på uret i Næsby. Der mangler stadig
et tilbud fra murer. Når alle tilbud er
modtaget, skal der udarbejdes ny
ansøgning om bevilling.
På næste møde behandles sag om
nedlægning af gravsteder.

Præstegårdsudvalg
Aktivitetsudvalget
Beslutningspunkt:
Helle Danum Jazz (september)

Ingen bemærkninger.

Beslutningspunkt:
Der bevilges 9.000 kr. til
arrangementet. Aftalt at foregå
onsdag den 21. september. Vi skal
måske fremover overveje om
arrangementer kan foregå søndag
eftermiddag.

Brochureholder i Næsby i
graverbygning

Der indkøbes en holder.

Orienteringspunkt
Siden sidst
Aktiviteter i juni/juli
KOKS møde i udvalg
Vagtplan KOKS

Orienteringspunkt:
I juli måned er der Blus over
Bavelse.

5. Meddelelser fra præsten
Beslutningspunkt:
Pengeskab i Næsby
Nøgler til ny boks
Varme/ventilation i Næsby

KOKS udvalget holder møde i
august.
Ib og Arne sætter telt op. Første vagt
er kl. 9.00 – 10.30. Niels vil gerne
have den vagt. Skriv til Birgit hvis
der er specielle ønsker til vagter.
Kirken er åben om lørdagen kl. 1316.
Beslutningspunkt:
Det godkendes at der indkøbes et nyt
pengeskab til Næsby kirke.
Nøgler til ny boks. Kirkeværge,
præst og graver (Anders) har nøgle.
Fast personale (kirketjenere) får
ligeledes en nøgle. Annette aftaler
med Sct. Olai hvor mange det drejer
sig om. Medarbejderne gøres ved
udlevering af nøgle opmærksom på
håndtering af nøglerne. Annette
udarbejder udkast. Sct. Olai sørger
for kvittering for nøglerne og
afleverer kvitteringer til
kirkeværgen. 1 gang årligt tjekkes
om nøgler er i behold.
Varme/ventilation i Næsby: Døren
indtil kirkerummet skal stå åben.
Visitats – Fin gudstjeneste og rigtig
god oplevelse med Vallensved
gospelkor. Samarbejdet med
foreningslivet – Grønbrohallen:
Rigtig god inspiration.

6. Eventuelt
Anni: Kirsten Fogsgård inviteres
som gæst til Blus over Bavelse.

Niels: Tak fra spejderne vedr.
forhøjet betaling for uddeling af
kirkeblad.
Annette: I forbindelse med artikel
om økonomi – Fokus på
menighedsråds evt. bestilling af
opgaver til nært beslægtede. Har
tidligere været drøftet og reglen er at
hvis dette er tilfældet skal der
samtidig indhentes tilbud fra 2 andre,
hvilket vi allerede effektuerer.
Kirkekaffe den 26.6. i Bavelse –
tager Birgit.
Den 24.7. i Glumsø – kl. 9.00 – tager
Birgit.
Klaverstemmer kommer den 2.8.:
Glumsø kl. 9.00 i Længen. Derefter i
Glumsø kirke og kl. 11.00 i Næsby
kirke.
7.

Næste møder

Kaffe:
Marianne og Lars
Margit og Niels
Dorthe og Birgit
Ib og Arne

Juli er mødefri
16.8., 20.9.,

