
Glumsø-Bavelse-Næsby 

Menighedsråd 

Referat til menighedsrådsmøde 

Kaffe: Margit og Niels 

 

Tirsdag den 26.04.2022  

kl.18.30 længen, i Glumsø 

Præstegård.  
 

Blad nr. 

______1_/_____________ 
Formandens initialer 

AO 

                

________________________ 

Afbud: Birgit D., Karen   

 

 

1. Godkendelse af dagsorden og 

underskrift af referat. 

 

 

 

 

 

2. Nyt fra formanden 

Beslutningspunkt: 

Samarbejde på tværs af 

pastorater 

 

 

 

 

 

3. Regnskab 

Beslutningspunkt: 

Budget 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt punkt: Yderligere tilskud til 

turen til Lund 

 

 

4. Status på udvalgene 

 

Kirke- og kirkegårdsudvalg 

Orienteringspunkt: 

Status på opgaver 

Syn 

Affaldsordning 

 

Præstegårdsudvalg 

Orienteringspunkt: 

  

 

Tilføjelse af punkt: Ansøgning om ekstra 1.000 kr. til 

rejsen til Lund – sættes under regnskab. 

 

Dagsorden godkendt og referat underskrevet.  

 

Valg af ordstyrer: Marianne Valbjørn 

 

 

I forhold til samarbejde med Tyvelse pastorat, 

Herlufmagle og Skelby-Gunderslev blev det besluttet 

at vi inviterer til det første møde om samarbejdet. 2 

fra hvert menighedsråd inviteres til det indledende 

møde. Der er mulighed for at søge midler fra 

udviklingspuljen i provstiet.  

 

 

Der er sendt 2 bilag ud til medlemmerne med oplæg 

til budgettet. Der er sket forskellige justeringer i 

forhold til tidligere som Niels gennemgik.  

Der hvor der er ønsker til ændringer eller spørgsmål 

til budgetoplægget skal vi skrive en mail til Niels som 

sender videre til Michaela. Så kan det forberedes til 

næste møde hvor Michaela deltager.  

 

Vi har modtaget en stor el-regning vedr. Næsby kirke.  

Vi skal have en dokumentation for, hvornår det høje 

forbrug har været.   

Vi undersøger allerede nu en løsning med at Sct. Olai 

via en router /app kan styre varmen. Dorthe orienterer 

Sct. Olai.  

 

Der er bevilget yderligere 1.000 kr. til bustransport til 

Lund den 27.5. Egenbetaling vil være 300 kr.  

 

 

 

 

 

Der har været afholdt kirkesyn. 

Ikke andet nyt.  

 

 

 

 

 



Radonsug og sokkel 

Status på opgaver i PG haven 

 

 

 

Aktivitetsudvalget 

Beslutningspunkt: 

KOKS tema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orienteringspunkt: 

Siden sidst 

Referat er udsendt 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Meddelelser fra præsten 

Beslutningspunkt: 

Flytning af højmesse 

Sikret skab til kirkesølvet og 

procedure for nøgle. 

 

Orienteringspunkt: 

Pristjek på kirkeblad 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Eventuelt 

 

 

 

Radonsug er ved at være færdig og soklen er ved at 

blive lavet. Der er bevilget 250.000 kr. P.t. brugt 

246.000 kr. Arkitekten skriver til provstiet at der evt. 

bliver tale om et merforbrug.  

Ikke noget nyt om præstegårdshaven. 

 

 

 

Fredag aften: Der afholdes en lille koncert/evt. lidt 

cafe-agtig med Martin Valsted. Det godkendes at 

bruge 3.500 kr. til arrangementet. Vi skal sikre at der 

sker koordination med byens Koks-udvalg i forhold 

til andre arrangementer fredag aften. Birgit tager 

kontakt til udvalget.  

Lørdagstemaet: Krig og fred. Kirkens koksudvalg: 

Annette, Anni, Margit planlægger det nærmere. Der 

skal også indgå noget om, hvordan vi får flere 

frivillige.   

 

Skærtorsdag: Over 40 deltog i fællesspisning.  

Alle i menighedsrådet skal have referat og plan fra 

frivilliggruppen. Sendes til Sct. Olai i samme 

handling.  

 

Pilgrimsvandring: Præstesekretæren koordinerer 

behov for kørsel og sikrer transport.  

 

Der ligger en mappe i Længen med billeder fra 

Glumsø og Næsby kirker.  

Billeder fra projektet om radonsug kunne også samles 

i en mappe. (Anni) 

 

Spil dansk i uge 44 – på Næstved kommunes 

hjemmeside findes oplysninger om hvem der kan 

bookes. Birgit undersøger dette.   

 

 

Højmessen den 31. juli flyttes fra 10.30 til 19.00 i 

Bavelse. Frivilliggruppen skal ikke deltage i denne.  

 

Der er sendt en forespørgsel til provstiet om vi selv 

skal undersøge muligheden for et skab til kirkesølvet 

eller vi skal vente på en evt. fælles løsning. Det 

besluttes at vi ansøger om indkøb af et skab til 

Glumsø/evt. Næsby. I Næsby er der et skab, nøglen 

skal opbevares sikret (ikke på samme matrikel).  Det 

blev aftalt hvor nøglen opbevares indtil der kommer 

nyt skab.  

 

Pristjek på kirkebladet – laves om 2 år.   

Varsling om vask og strygning af præstekjole og 4 

kraver – gøres i Annettes sommerferie.  

 

Der mangler vinglas og knive i køkkenet.  

Den 13. maj –kirketjener skal tage flaget ned. 



 

 

 

 

7.  Næste møder 

 

Kaffe: Margit og Niels 

           Birgit og Dorthe 

           Ib og Arne 

           Marianne og Lars 

 

 

Anni medbringer vores tidligere beslutning i forhold 

til nedtagning af flag på vores næste møde.  

Den 22. maj skal der være afløser til kirkekaffe – 

Margit eller Birgit tager den opgave.  

 

 

 

 

24.05., 14.06., juli er mødefri 

  

 


