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Kalvehave Kirke

Nummer
Dagsorden & Referat fra menighedsrådsmøde i Kalvehave Menighedsråd, d. 28/1-2021
Referent. Hanne Harby
Tilstede: John T. John A. Jørgen, Kasper, Pernille, Hanne, Knud og Jan
Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Ja

2. Nyt fra Graveren.
A) Retningslinjer for begravelse/
bisættelse
B) Betaling for pyntning af kirke
C) Affaldsplads, Tegning vedhæftet.

A) som udgangspunkt: I perioden fra d.
1/11 til d. 1/4 må begravelser ikke være
efter kl. 12.00.
Begrundelse: Vi vil tidligst komme til
at dække graven kl. 13.00. Hvis alt
går efter ”planen” skal vi bruge 2
timer. Derved kan vi nå det medens
det er lyst. Er der en bisættelse i
samme periode dagen før
jordbegravelsen, må den tidligst
starte kl. 12.00.
Begrundelse: Er vi uheldige og
graven skrider, har vi ikke tid nok til
at færdiggøre graven. Vi graver ikke
når der en bisættelse.
B) Pyntning er gratis materialer
betales af bruger
C) overslag over ny affaldsplads godt
100.000 kr. Der er tidligere søgt et
mindre beløb. Der hentes flere
tilbud ind
Der er en del gravsten, som skal til
knusning, fremtidig overgår vi til
løbende afhentning

3. Nyt fra kassereren.
A) Underskrivning af Nordea bank

A) Kikkeadgang til konto for formand og
kasserer
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4. Nyt fra Formanden.
A) Computer til kasserer
B) Kursus Den digitale arbejdsplads
C) Sogneblad Papir eller annonce i
Sydsj. Tidende Budget vedhæftet.
D) El tipvogn, ansøgning om køb,
medio feb. 2021 sendes til
Provstiet.

A) Beviljet
B) Alle er på DAP´en, se efter
kurser
C) Det udkommer nu 3 gange
årligt
D) Menighedrådet godkender
ansøgning om køb af el
tipvogn snarest
E) Stensby vil gerne have et
tættere samarbejde med
Kalvehave ved f.eks sygdom
eller større opgaver, hvor der
kan byttes timer.
F) Overdragelsessyn 2./2. Eva
skal kunne få adgang til
Boxen med kirkebøgerne, er
Boxen brandsikret og aflåst
forsvarligt?
G) De ansatte bør coronatestes
jævnligt, menighedsrådet
betaler

5.

Nyt fra Kirkeværgen.
A) Ny garage, menighedsrådet beder
Rådgivende ingeniør MOE, sende
Landzone ansøgning.
B) Udbuds materiale er modtaget.
C) Totalentreprise udbud 2 stk.
D) Dispensationsansøgning til
fredningsnævn

A),MOE sørger for Landzone ansøgning.
Vi kan godt indhente tilbud inden
høringsfristen udløber.
B)Modtaget og gennemgået. Der er lidt
justeringer omkring træfældning og
kraftstik.
C)Min 3 tilbud PHC A/S, Murermester
Henrik Langgård Madsen, Østermark
entreprenørforretning.
D)Der skal søges om dispensation fra
fredningslinjer, dette forestås af MOE,
godkendt af menighedsrådet

6.

Nyt fra Præsten.
A) Konfirmation flyttes til dato ??

Konfirmation i Kalvehave er flyttet til
22. Aug 10:30
Hanne aftaler med Alex ang.
Konfirmander fra Kalvehave skole

7.

Nyt fra Kontaktpersonen.
A) Ref. Fra Møde med Stensby

Se samarbejde under punkt 4E

!2

!

Kalvehave Kirke
8. Nyt fra Kirkegårdsudvalg.
A) Syn14/1 John,Jørgen,Kasper,Poul
B) Køb af støvsuger til tårn
C) Bænk ved orgel, sættes fast.
D) Tagrende v/ sideskib har bagfald
E) El kabel til Spot v/låge itu.
F) Lamper v/ handikap sti ønskes
G) Stakit v/ gl. graverbolig fjernes.
H) Ny sokkel ved sakristi.
I) Gavlen ved koret stabiliseres
J) Syd & vest kirke kalkes 2022
K) Støttemur syd for kirken er noteret
ved sidste syn.
L) Nye brædder v/låge til ukendt
M) Afpudsning af st. Træer v/kirkevej
N) Rep. af kirke muren

B)godkendt, kneblen er revnet og til rep.
C)bænken integreres i østlig side af
svenskerkirken, sættes i gang
D)to tilbud indhentet udføres i 2021 af
PKC, forespørgsel hos provsten
E)udføres i 2021
F)udskydes til 2022 samtidig med at lys
ved kapellet flyttes, provstiet spørges,
hvad vi må sætte op Jørgen er tovholder
G)stakittet fjernes og lille hæk langs
indkørsel erstattes af hæk 2022. Stakit
ved graverkontor fjernes og erstattes af
hæk 2021
H)Skal sammenlægges med resten af
soklen på kirken på 2022 budget PKC ca
65.000+ moms
I)Det er strandet i provstiet, da der skal
hæftes længere inde med jerndragere, der
skal ses på det ved præstegårdsynet
J)der er tilbud på ca. 143.000 + 23.000
fra Henrik Damgård Madsen
K)forslag om, at planere det ud som det
tidligere har været i stedet for
betonmuren. Pengene er bevilget, men
kan måske bruges til gavlen punkt I
L)udføres 2021 af Søren Rasmussen
M)Træerne må gerne beskæres, der
indhentes tilbud
N)mureren skal rep. kirkemuren for løse
tegl

9. Nyt fra Præstegårdsudvalg.
A) Udflytningssyn 2 februar kl. 10

Det er udflytningssyn, men gør sig
notater om renoveringen
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10. Nyt Aktivitets & Gudstjenesteudvalg.
A) 21/1 aktivitetsudvalg møde udsat
B) Ref. Fra Gudstjeneste møde 21/1

B)streaming skal tages af efter
gudstjenesten

11.

12. Nyt fra bladudvalg.
13.
14. Eventuelt.
15. Godkendelse, og underskrift af referat

12 Knud kontakter Eva om næste blad
14 rengøring på kontor og toilet skal der
styr på.
Onsdag d. 10./2. Kl 19 vi afprøver
netmøde Hanne inviterer

Præst. Knud Munck

Formand & kontaktperson. John Thøfner
Næstformand. John Andersen
Kasserer & Kirkeværge. Kasper Jørgensen
Hanne Harby
Jørgen Mortensen
Pernille Pock.
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