Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd
Dagsorden til menighedsrådsmøde
Kaffe: Margit og Niels

Blad nr.

Tirsdag den 09.11.2021
kl.18.30 længen, i Glumsø
Præstegård.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Fraværende: Arne
1. Godkendelse af dagsorden og
underskrift af referat 12.10.21.
2. Konstituering:
Valg af formand
Valg af næstformand
Valg af kasserer
Valg af kontaktperson
Valg af kirkeværger
Valg af bygningssagkyndig
Valg af tegningsberettiget
Valg af kirke- og
kirkegårdsudvalg
Valg af præstegårdsudvalg
Valg af aktivitetsudvalg
Valg af valgbestyrelse
3. Nyt fra formanden
Beslutningspunkt:
Repræsentant til Knips
Kisteskjold og maleri i Næsby
kirke

Godkendt og underskrevet.
Marianne V. valgt som ordstyrer

Anni
Dorthe
Niels
Margit
Lars (Glumsø) og Arne (Bavelse og Næsby)
John Andersen
Formand og kasserer
Dorthe, Ib, Niels, Annette
Ib, Arne, Lars, Annette
Birgit, Margit, Annette, Santa, Marianne
Marianne, Birgit, Anni

Folkekirkens skoletjeneste: Knips. Der skal vælges en
bestyrelse som består af 2 præster, 3 MR-medlemmer
og provsten. Der er indkaldt til møde den 23.11., men
da vi har lokalt arrangement med fejring af 1000 året
kan vi desværre ikke deltage.
Der er forslag om at maleriet hænges i Længen efter
en evt. restaurering. Punktet tages med igen på næste
møde.
Kisteskjoldene lægges i kapellet i Næsby kirke indtil
videre.

4. Regnskab
Beslutningspunkt:
Kvartalsrapport
Printer

Rapporten godkendt.
Printeren i Længen er fra 2016. Det undersøges hvad
der er indeholdt i den serviceaftale vi p.t. har med
firmaet i forhold til Økonomi/materialer. Vi kontakter
en advokat i forhold til fortolkning af serviceaftalen.

5. Status på udvalgene
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Orienteringspunkt:
Indgangsparti ved Glumsø Kirke
Forsatsvinduer

Præstegårdsudvalg
Beslutningspunkt:
Forpagtning af Trekanten
Orienteringspunkt:
Radon (artikel udleveres)

Aktivitetsudvalget
Beslutningspunkt:
Kommende arrangementer
Orienteringspunkt:
Afholdte arrangement

Den 29.10. var der frist for færdiggørelse af
indgangsparti. . Gelænder er lavet færdigt.
Asfalt/belægning er ikke blevet fjernet. Der er ved at
blive indhentet tilbud fra anden håndværker, så ny
belægning kan etableres. Der er uenighed om
regningens størrelse, vi afventer enighed om dette.
Forsatsvinduer – Da der blev fremsat krav om
yderligere beskrivelse via arkitekt må vi forvente at
vinduerne først kan sættes op til næste år, derfor skal
der afgives nyt tilbud. Vi kan forvente at disse tiltag
vil fordyre projektet.
Nyt fyr i Næsby graverhus: Finansieres via 5%
midler. 76.000 kr. er godkendt i provstiet. Der
forventes et merforbrug på 5.000 kr. som må
finansieres via de frie midler.
Ved kirkesynet blev det konstateret at radiatorer i
koret ved Bavelse kirke er meget rustne og slidte. Der
skal sættes nye op. Ligeledes skal der (også i
Bavelse) Ca. 1 m op ad væggene hele vejen rundt
renses af og kalkes. Der er ved at blive indhentet
tilbud på disse opgaver.
Varmestyringen i Glumsø kirke: Et digitalt
varmestyringssystem koster ca. 30.000 kr.
Formanden bemyndiges til at sagen godkendes via
mail, når sagen er undersøgt og belyst.

Der udarbejdes ny kontrakt for en 5 periode på
samme vilkår som hidtil (500 kr. pr. år)
Der blev orienteret om sagen. Den 22.11. er der møde
med de involverede parter.

Følgende honorarer er godkendt:
3.000 kr. til forfatter der deltog i mødet med
Litteraturgruppen.
Nytårskoncert: 7.000 kr. Clarpolo
Storebæltskoret 4.500 kr. i marts
Menighedsturen til Lund: 10.000 kr.
Rasmus Birkerod – foredrag om Kong Herodes:
8.500 kr.
Formiddagsmøder er velbesøgt. Der deltog ca. 30 ved
sidste møde.
Æblehøstgudstjeneste forløb fint også med stor
tilslutning. Forfattereftermiddag var rigtig godt.

6. Meddelelser fra Præsten
Beslutningspunkt:
Kirkeindsamling 2022
Samarbejde med Herlufmagle
kirkes menighedsråd
Orienteringspunkt:
Kister i kapellet Næsby

Kirkeindsamling i 2022:
Der skal gøres opmærksom på, hvad der samles ind
til, med jævne mellemrum. Der kan orienteres om
(evt. i kirkebladet) hvad det er indsamlinger bruges
til.
Forslag om at vi indtil videre samler ind til
menighedsplejen:
For stemte 9 og 1 undlod at stemme.
Næste gang vi modtager oversigt over, hvilke
organisationer vi kan samle ind til, tages punktet op
til beslutning igen.
Herlufmagle kirkes menighedsråd opfordrer til
samarbejde. Vi foreslår indledende drøftelse hvor 2-3
fra hvert menighedsråd deltager. Anni kontakter
formanden i Herlufmagle.
Kisterne – foreløbigt afslag fra provstiet. Det skal
først dokumenteres, om kisterne er bevaringsværdige.
Vi afventer stadig svar fra Nationalmuseet.

7. Eventuelt

Fotografering sker ved julefrokosten den 28.1.2022.
De sidste højskolesangbøger leveres indenfor 8 dage.
Der bestilles 4 lommekalendere.
Den 29. juli 2022 – 20 års fødselsdag for Den Danske
Salmebog skal det markeres? (Aktivitetsudvalget)
Næste år til Alle helgen – Lyset skal dæmpes – der
skal være en anden løsning på placering af de lys der
tændes, – evt. juletræslys i trækorset på et bord midt i
koret.

8.

Næste møder (11.01.22.)

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

