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Kalvehave Kirke

Nummer
Dagsorden til menighedsrådsmøde i Kalvehave Menighedsråd, torsdag d.27 maj 2021 kl. 19.00 i
Langebæk præstegård.
Referent. Hanne Harby
Tilstede: Helle fra Skovbo data. Jørgen, Jan, Casper, John T, Pernille, John A og Hanne
Fraværende med afbud:
Fraværende uden afbud.
Dagsorden:

Referat:

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2. Gennemgang af Budget 2022
er rundsendt d. 9 maj

Budgettet for 2022 er tilrettet og godkendt

3.

1. Kvartalsrapport gennemgået og godkendt

Kvartalsrapport. 1 Kvt. 2021

Kalvehave Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 10232813, Budget 2022, , Bidrag
budget afleveret d. 27-05-2021 19:52

4. Nyt fra Formanden. &
Kontaktperson.
A) Vikar præst

A) Vikarpræst Karin Andersen, vi burde have været orienteret
og spurgt når det er for et 1/2 år

5.

Nyt fra kasserer

Flytter ligningsmidler til renovering af præstegård fra
driftsmidler til erhvervskontoen i Lollands bank.

6.

Nyt fra Præstegårdsudvalget.

Orientering om arkitektens udkast. Byggesagen er nu sat i
gang, sagen går videre til provstiudvalget

7.

Nyt om Provst og Præst ansættelse.
Agterbrev fra Biskop, er sendt d. 23
april

vi har krav på en saglig begrundelse for ændringen af placering
af provst og ændring af pastorat, hvor vi nu er 4 menighedsråd
i ét pastorat, vi

8. Fællesmøde 3-6-2021
Nye kontorer i Stensby

Mulighederne omkring kontorer, mødelokaler og
konfirmandundervisning er drøftet.
Vores opgave er at tilgodese vores sogn
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9. Nyt fra Aktivitets og
Gudstjenesteudvalg.
A)

Vi mangler liste over gudstjenester fra præsterne
Har møde på mandag
Forslag om:
Gerne kirkekaffe og pilgrimsvandring,
koret er begyndt igen
sommertur

10. Nyt fra kirkeværgen

Der ingen indsigelser fra fredningsnævnet i forhold til den nye
tilbygning ved graverværkstedet og ingen høringssvar.
Reparationer på gavl, indvendig kalkning af kapel og tagrender
er i gang

11. Nyt fra graveren.
A. Siden sidst
B. GL. jordkasse
C. Lamper til sti
D. Låger til kirkegård
E. Medarbejder status.

A) udfordret af vejret, har ryddet op . Er udvalgt til en
undersøgelse om varmepumper. Der er hentet gamle gravsten.
Der er flere urnenedsættelser om lørdagen Jan flexer tiden
B) Gl jordkasser er gemt
C) Forslag til lamper
D) overveje låger for at holde rådyrene ude
E) Dorte har dårligt knæ og på nedsat tid

12. Nyt fra bladudvalg

Der annonceres i avisen

13. Evt

14. Lukket punkt
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15 Godkendelse og underskrift af referat

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