Dagsorden og referat for Menighedsrådsmøde
03-03-2020 i Johanneskirken.
Til
stede

Navn
Niels Saabye Høst (NSH) formand

x

Jette Poulsen (JP) Næstformand

x

Ulla Marie Sørensen (UMS) kasserer

x

Erik Henning Jørgensen (EHJ) kontaktperson

x

Torben Lindenstrøm (TL) kirkeværge (J)

x

Hans Christian Jepsen (HCJ) kirkeværge (G)

Afbud/
Fravær

Underskrifter

x

Kirsten Arne Dandanell (KAD)

x

Kurt Thustrup Henriksen (KTH)

x

Pernille Kjærnø (PK)

x

Linda Hansen (LH)

x

Tom Ferslev Jakobsen (TFJ)

x

Ellen Margrethe Andreasen (EMA)

x

Kirsten Fynsk (KF)

x

Marianne Bay Pedersen (MBP)

x

Kjeld-Ole Munk (KOM) sognepræst, kbf.

x

Christian Bryld (CB) sognepræst

x

Christel Frederiksen (CF) sognepræst

x

Lars Oliver Stuhr (LOS)

x

Morten Wittenkamp (MW) medarbejderrepr.

x

Birgitte Kryger (BK) regnskabsfører

x

Finn Ove Wandahl (FOW) kordegn, referent

x

Dagsorden

Ansv

Pkt. 1

Offentlig spørgetid.

Der blev fremsat spørgsmål
til valgudvalget fra Lonnie
Busted.

Pkt. 2

Beslutningsdygtighed.

Menighedsrådet er
beslutningsdygtigt.

Dagsorden

Ansv

Pkt. 3

Godkendelse af dagsordenen.

Dagsordenen blev
godkendt. Punkt 8 tages til
sidst på mødet som lukket
punkt.

Pkt. 4

Godkendelse af årsregnskab 2019. Se bilag.

Årsregnskabet for 2019
blev godkendt.

BKH/UMS

Greve Sogns
Menighedsråd, CVR-nr.
69223028, Regnskab 2019,
Afleveret d. 26-02-2020
13:11
Pkt. 5

Menighedsrådsmøde fremover fra primo april 2021
flyttes til ultimo marts.

Menighedsrådsmøde
fremover primo april 2021
flyttes til ultimo marts.
Vedtaget!

UMS

Pkt. 6

Ekstra krav til projekteringssummen
Se ref. fra bygherrerådgiveren.

Det er godkendt, at vi
forsætter projektering, jf.
referat af bygherremøde nr.
04

TFJ

Pkt. 7

Forberedelse til menighedsrådsvalget november 2020.
Der holdes forberedende valgmøde 12-05-2020.

KAD og PK har holdt et
møde i dag. Vi går med i
den fælles valgavis, og vi
får noget hjælp til
opsætningen af Greve
Sogns side. Der er MRopstillingsmøde til
september.

PK

Pkt. 8

Lønforhandling.

Lukket punkt.

EHJ

Pkt. 9

Orientering og meddelelser fra udvalgene:
Forretningsudvalget

NSH orienterede fra det
seneste FU-møde. Næste
møde er 25/3.

NSH

Aktivitetsudvalget

CF fortalte om de seneste
arrangementer. Der
kommer snart to koncerter
og et foredrag.

CF

Arbejdsmiljøorganisationen

APV-skemaer er afleveret
fra alle medarbejdere, og
skemaerne skal nu vurderes.

KTH

Kirke- og kirkegårdsudvalget

TFJ har talt med skolen,
som er positive overfor, at
vi spærrer en del af området
af, så der er mulighed for
cyklende og gående samt
ambulancekørsel til skolen.
Gulvvaskermaskinen i

TFJ

Dagsorden

Ansv
Johanneskirken er kassabel,
og en ny til 20.000 kr er
bestilt.
Vi har fået et tilbud på
62.977 kr ex.moms for et
lydanlæg, men vi har ikke
pengene i budgettet.
Samtidig afventer vi en
prøveopstilling som
kirkeværgen arrangerer.
Kan menighedsrådet
acceptere, at de to spil, der
står i vejen i kælderen,
flyttes op på balkonen
Tagnedløb er forstoppet.
Når vi alligevel har liften
oppe, besigtiger
glarmesteren en mulig
defekt termorude over
alteret.
Der er ved at blive indlagt
fiberkabel til
Johanneskirken.
KKU har behandlet et
ønske om et flygel til Greve
Kirke, men har
betænkeligheder mht.
Flugtveje fra kirken. for et
lydanlægi har samtidig
besluttet at ønsket kommer
på næste års budget.
Vores EDB-mand eved at
opgradere vores PC-ere.
Utæt teglsten på Greve
Kirke er udskiftet, og
holdes under observation da
spærfod gennemvædet.
Understrygning af Greve
Kirkes tag er igangsat til en
forventet udgift på ca.
30.000 kr. En del af
provstisynet.
Der er truffet aftale med
ejeren vedr. Asfalt Ppladsen med rengøring og
gartnerarbejde. Han sørger
for at holde pladsen i
forsvarlig stand. Vi undgår
en leje-pris på ca. 20.000 kr
pr år.
Lysfarven på de nye
projektører er ændret til en
mere gul farve.

Præsteboligudvalget

Provsten har afholdt
flyttesyn for præstegården.

MBP

Dagsorden
Redaktionsudvalget

Pkt. 10

KOM

Øvrige udvalg

25 års-jubilæums-nummeret
er lige udkommet. Næste
møde foregår 20/3.
Intet.

Orientering og meddelelser fra rådsmedlemmerne:
Formanden:

NSH orienterede.

NSH

Kassereren:

Intet.

UMS

Kontaktpersonen:

EHJ orienterede om diverse
medarbejder-anliggender.

EHJ

Intet.

HCJ

TL orienterede om indkøb
af et stillads til brug i begge
kirker..

TL

KOM minder om, at
menighedsplejen har
årsmøde 10-03-2020.

KOM

Christian Bryld:

Intet.

CB

Christel Frederiksen:

CF fortalte, at Christian
Bryld besøgte os i dag ved
morgenmødet, og at han
glæder sig til
Johanneskirkens jubilæum.

CF

Lars Oliver Stuhr:

Intet.

LOS

Øvrige medlemmer:

Intet.

Eventuelt:

Intet.

Kirkeværgerne
Greve Kirke:
Johanneskirken:

Præsterne:
Kjeld-Ole Munk:

Pkt. 11

Ansv

MR-mødet sluttede kl.: 21:10

