Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd
Dagsorden til menighedsrådsmøde.

Blad nr.

Tirsdag 07.01.20.
kl.18.30 længen, i Glumsø
Præstegård.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Annette, Ib, Arne, Santa, Anni, Birgit R, Otto,
Dorthe, Bente, Margit, Marianne L, Marianne
V, Birgit D, Tove.
Afbud:
1. Evaluering af samarbejde med Sct, Olai.
(bilag)

1. Udgår, da der er afbud fra Sct. Olai

2. Godkendelse af dagsorden
Underskrivning af referat fra okt.
Valg af ordstyrer.

2. Godkendelse af dagsorden, godkendt.
Birgit D, ordstyrer

3. Nyt fra formanden
Beslutningspunkt:
Renovering af prædikestol i Bavelse
Orienteringspunkt:
Årshjul PU (kopi)
Nyhedsbrev jan. (følger)
(tilføjet) Valg til MR

3. Historien har været taget op tidl. og der skal
ikke gøres yderligere.
Årshjul fra PU udleveret.
Nyhedsbrev fra januar fremsendt.
Valg til MR. Valgudvalget: Birgit R, Otto,
Marianne V. Alle tre deltager i kursus den
22.01.20.

4. Økonomi.

4. Der er kommet afregning for el i
graverhuset Næsby, som fejlagtigt ikke er
opkrævet i flere år.

5. Status på udvalgenes aktiviteter
Kirkegårdsudvalg
Beslutningspunkt:
intet
Orienteringspunkt:
Projekter

5. Kirkegårdsudvalget: Vindues-projektet er
sendt til vurdering af stiftets
kirkegårdskonsulent og nationalmuseet.
Der er afsat penge i budget til
forsatsvinduer i koret og ved klaveret i
Glumsø kirke. Det trækker ind af alle
vinduerne. Det er ny viden. Kirkeværgen
bedes overveje, hvad der kan gøres ved de
øvrige. Kan der fuges?
Sten på en grav, der skal nedlægges i
Glumsø med ølandssten og to gravstene: Vi
skal ikke forpligte os til at lade
trædestenene ligge i Glumsø. De er
velkomne til at tage stenene hjem – også
gravstenene.
Sct. Olai håndterer sagen.
Glumsø kirkeorgel renovering: 14. april –
30. april
Næsby kirkeorgel renovering: 23. marts -3.
april

Præstegårdsudvalg
Beslutningspunkt:
Udluftningsanlæg i præstegården.
Orienteringspunkt:

Præstegårdsudvalget:
Radonniveauet er for højt i præstegården.
Der skal indhentes tilbud til

udluftningsanlæg. Det er et påbud fra
provstiet, at det bliver udført. PU har afsat
200.000 af 5% midler til opgaven. Vi skal
sende ansøgning efter sædvanlig forskrift.
Der bliver indhentet pris for maling af
bjælker i længen.
Aktivitetsudvalg
Beslutningspunkt:
Ny koncert
Orienteringspunkt:
Aktiviteter, kort.

6. Meddelelser og forslag fra præsten.
Beslutningspunkt:
Procedure for finansiering af gravsted i
tilfælde, hvor der ikke er midler i boet.
Orienteringspunkt:

Aktivitetsudvalg
Info-tavler. Den ene var forkert, den er
blevet lavet om. Opsætning forestår.
Eskild Dohn – 8/3-20.
Større koncert – ved at planlægge med
Alberte Vending 2. 6. eller 9. september

Vores præst er stødt på følgende problem:
Når der ydes kommunal bisættelseshjælp i Næstved
kommune til en afdød borger, vil denne blive bisat fra
Østre Kapel og urnen nedsættes i fællesgraven på
Østre kirkegård. Der tages altså ikke hensyn til
hjemsogn, dog kan handlingen foretages af egen
præst.

Vi i menighedsrådet er enige i, at det burde være
en ret for en borger at blive bisat fra den
sognekirke, den afdøde har tilhørt og få sat urnen
ned på den tilhørende kirkegård, stadig
finansieret af Næstved Kommune.
Menighedsrådet er bevidste om, at dette er en
politisk beslutning, men Næstved Provsti bedes
arbejde på en løsningsmodel, som tager
udgangspunkt i ovennævnte problematik.
Annette og Anni har modtaget forslag til at lave GT
tirsdag den 5/5-20, i anledning af 75 året for
krigens ophør.
Lukket punkt: medtages på næste møde.

7. Næste møder

4/2-20 kl. 18.30 – Marianne og Marianne
Økonomimøde – marts (Tove indkalder)
24/3-20 kl. 18.30 Birgit R og Dorthe
- Ib og Arne
- Anni og Birgit D
- Otto og Tove
8 Strømstander til præstens bil – enten i
mellemstykket mellem længen og præstegården
eller i garagen. Betales af præsten selv.

8. Eventuelt
Marianne L – frivilligmøde kl. 16 den 28/1-20, da
der er prædikeværksted.
Dorthe – oprydning fortsætter.
Tove – dåbstræet. Hvis vi skal fortsætte med det,
skal vi måske have et andet træ? (lys og æbler? –
tages op som et punkt til næste møde – Tove
skaffer materiale til næste møde)

NB: vi skal tilstræbe at slutte mødet kl. 21.00
Referent Marianne V, mødet sluttede kl. 21.20

