Glumsø-Bavelse-Næsby
Menighedsråd
Referat a menighedsrådsmøde.

Blad nr.

Tirsdag 26.05.20.
kl.18.30 længen, i Glumsø
Præstegård.

______1_/_____________
Formandens initialer
AO
________________________

Afbud: Dorthe Mortensen

1. Godkendelse af dagsorden
Underskrivning af referat fra februar.
Valg af ordstyrer.
2. Nyt fra formanden
Beslutningspunkt:
Ansøgning om bevarelse af gravsten
Orienteringspunkt:
Hilsen fra Anna Kluge (bilag medsendt)

Godkendt
Underskrevet
Birgit Døssing

Ansøgningen er godkendt. Det forventes at det bliver
aktuelt om 5 år, når gravstedet skal nedlægges.
Til orientering.
Der er ved at blive udarbejdet oversigt over hvilke
aktiviteter MR har beskæftiget sig med i den forgange
periode.

3. Status på udvalgenes aktiviteter
Kirkegårdsudvalg
Beslutningspunkt:
Budgetønsker iflg. referat fra KKU møde
Orienteringspunkt:
Niveauudligning ved Glumsø Kirke

Kirkegårdsudvalget:
Budgetønsker fra kirkegårdsudvalget til budget-2021:
Oversigt blev omdelt:
Reparation af urskive i Næsby: 93.046 kr.
3 forsatsvinduer i Næsby: 94.381 kr.
5 forsatsvinduer i Glumsø: 109.188 kr.
Reparation af kirkemur i Glumsø: 70.124 kr.
Konsulent Glumsø retræteområde: 25.000 kr. (udgår som
budgetønske, kan finansieres af midlerne som vi har i
indeværende år)
Motoriseret katafalk som kan anvendes i alle 3 kirker:
61.000 kr.
Alle beløb er inkl. Moms.
I indeværende år er der i forhold til nye vinduer i Næsby
en bevilling på 200.000 kr. Der er en overskridelse på ca.
49.000 kr. Forklaring om overskridelse skal sendes til
provstiet, som derefter afgør hvorledes overskridelsen
evt. kan finansieres.
Der er afsat 120.000 kr. til anvendelse på kirkegården –
Der er anvendt 12.000 kr. til plejeplan
Der er anvendt 10.000 kr. til flytning af gravsten.
Reparation af kirkegårdsmur 5.280 Kr. og 5.000 Kr. til
indkøb af 2 bænke.
Konsulent Glumsø retræteområde 25.000 kr. (se ovenfor)
Restbeløb kan være buffer i forhold til projektet foran
kirken.
Der mangler et endeligt tilbud på projektet foran kirken i
Glumsø, (efter krav fra nationalmuseet om genbrug af
trapper og chaussesten) forventes at kunne udføres de 2
første uge i august.

Spørgsmål om anvendelse af overførte anlægsmidler
(140.000 kr.) til evt. udsmykning af kirken eller andet,
sættes på dagsordenen til et af de kommende møder.
Søgning af fondsmidler: Vi afventer færdiggørelse af
vores nuværende projekter inden vi søger.
Der er orienteret om niveauudligning.
Drøftelse af reglerne i forhold til fællesgravene. Vi
holder os til teksten i kirkebladet om prøveperiode.
Præstegårdsudvalg
Orienteringspunkt:
Radon i præstegården

Præstegårdsudvalget:
Der er blevet malet bjælker i Længen.
Radonstop er kontaktet, vi afventer tilbud. Der kan evt.
etableres rør under huset – som kan suge radon ud. Der
kan opsættes målere som kan dokumentere udsugningen.
Træ plantet i Glumsø præstegård i forbindelse med
Reformationen er knækket. Der plantes et nyt.
Krager/skader har ødelagt stråtaget på præstegården i
Glumsø. Det skal repareres.
Vi har modtaget 2 tilbud på kalkning af Længen. Accept
afventer møde i præstegårdsudvalget.

Aktivitetsudvalg
Orienteringspunkt:
Alberte
Ny mødedato for aktivitetsudvalg.

4. Regnskab.
Beslutningspunkt:
Budget 2021 Udkast
Kvartalsrapport

Aktivitetsudvalget:
Koncert med Alberte – Der er usikkerhed i forhold til at
den kan afholdes den 9.9.2020 på grund af Coronarestriktioner.
Turen til Lund er aflyst og KOKS i august er aflyst.
Næste møde i aktivitetsudvalget: onsdag den 10. juni kl.
15.30.
Kvartalsrapport:
Der er brugt 24,5% af budgettet. Der var følgende
bemærkninger i forhold til afvigelser
Kirkebygninger – ikke gået i gang endnu
Lønninger – skyldes barselsvikar
Gravstedsindtægter – indtægter for hele året er indbetalt
Kalkning og maling kommer senere
Rapporten er godkendt.
Budget 2021:
Der er udsendt mail til medlemmerne med oplæg til
budgettet.
Visioner og mål er godkendt.
Vi har endnu ikke modtaget den endelige ramme for
budgettet.
Tove gennemgik de forskellige poster. Der er ikke de
store ændringer i aktivitetsniveauet i forhold til regnskab
2019, som danner grundlag for budgetoplægget for 2021.
Der er en negativ balance på 38.000 kr., hvilket skyldes
yderligere omkostninger til kalkning.

Anlægsudgifter: Se ovenfor under punktet fra
Kirkegårdsudvalget.
Medlemmerne får tilsendt det reviderede budgetoplæg.
Budgettet er gennemgået og godkendt.

5. Meddelelser og forslag fra præsten.
Orienteringspunkt:
Kirkeblad

Orientering om retningslinjer for afholdelse af
gudstjenester. Der må være 32 i Glumsø, 35 i Næsby og
18 i Bavelse kirker.
For at afholde en betryggende gudstjeneste er der en
læsning og en salme mindre i gudstjenesten. Nadver
afholdes på den måde at kirkegængerne får udleveret
engangsglas og oblat ved indgangen. Der uddeles også
sang blad.
Sprit på alteret – kan det evt. skade alterbordsbillede eller
altertavlen – det undersøges nærmere.
Aktiviteter de næste 3-4 mdr.
Onsdagsmøder starter først op igen i september måned.
Der er planlagt konfirmationer sidst i september måned.
Kan nødvendigvis ikke afholdes på samme måde som vi
er vant til. Vi afventer nærmere retningslinjer.
Formentlig får vi nærmere instrukser omkring den 8.
juni.
Der er ved at blive udarbejdet nyt kirkeblad som vil
gælde til og med november måned. Det vil bl.a.
indeholde information om menighedsrådsvalget. Frist for
input er den 10.6.
Den 24. juni påtænkes at holde en gudstjeneste – evt.
udendørs i Bavelse eller Næsby.
Julegudstjenester:
Der henvises til en anden kirke 2. juledag.
Til næste møde – Arne skal vælges som kirkeværge, er
p.t. vikar.

6. Valgbestyrelse.
Orienteringspunkt:
Møde med regnskabsfører
Orienteringsmøde ny dato.
Hvem stiller op til MR valget

Der er møde i valgbestyrelsen den 11.6., hvor der skal
aftales dato for orienteringsmøde om valget. Datoen
meldes ud umiddelbart efter mødet.
Den 11.6. afholdes ligeledes møde med regnskabsfører i
forhold til rollen som kasserer.
Valgbestyrelsen opfordrer de nuværende medlemmer i
MR om at tilkendegive overfor formanden for
valgbestyrelsen, hvorvidt man ønsker at fortsætte.
Tirsdag den 4.8.2020 kl. 17.30 i præstegårdshaven.

7. Næste møder
8. Eventuelt

Orientering om personalesag

