
Grejs Kirke

Grejs den 12. oktober 2021

Beslutningsreferat fra MR-møde den 12. oktober 2021
Til stede: Kathrine Dahl, Bente Mikkelsen, Anders Havreballe, Elisabeth Poulsen, Pernille M.A.
Moesborg, Ole Madsen, Else Berg deltog i punkterne 1-5 + 7-11 + 15,
Tina Therkelsen var til stede under punkt 3

Fraværende: Anne Mette Ramsgaard Johansen,

Beslutning Opfølgning:

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt

2. Gennemgang af referat fra sidste Gennemgået

møde

3. Budget 2022 — gennemgang og Budgettet gennemgået, herunder

godkendelse besluttet at indstille til Provstiet, at der
foretages ekstraordinært afdrag af:

- restgælden vedr, præstegården,

363.000 kr.

- orgellån med 200.000 kr.

Endelig godkendelse udskudt til næste
møde, grundet godkendelse ved Provstiet.

4. Automatisk klokkeringning — Fordele og ulemper debatteret, herunder

gennemgang aftilbud og evt, den store kulturværdi set i forhold

beslutning tidsforbrug mv.
Henset til situationen for nuværende med
mangel på håndværkerkræfter og deraf
følgende høje priser på
håndværkerkræfter, sammenholdt med
personalesituationen, er det besluttet at
udskyde projektet indtil videre.

5. Nyt fra præsten, herunder

ungdomspræsteriet og skole-

kirkes a m a rb ejd et
6. Åben kirke — opfølgning og evt. Punktet udskydes til næste møde

beslutning

7. Nyt fra kasseren l.a.b.

8. Nyt fra kontaktperson Bente orienterede om, at hun er i gang
med opfølgning på ferie, herunder hvad
der skal afholdes inden nytår.

9. Nyt fra kirkeværgen — herunder Elisabeth og Ole orienterede om
konsulentrunden 7. oktober 2021 konsulentrunden, herunder at der
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17. Personalesager (lukket punkt)

4

I

fremsendes beslutningsreferat, som vi kan
arbejde videre ud fra.

Ole orienterede om, at kirkedøren er sat i
stand og cykelområdet uden for kirken er
færdigt.

______

Pernille orienterede

Elisabeth og Ole orienterede, herunder om
at de har gennemgået området. Der er ca.
125 sten, hvoraf højst 30 er sten, der skal
opbevares.

Enighed om, at de sten, der ikke skal
opbevares, skal fjernes, og at der inden
fjernelse skal ske offentlig annoncering
heraf.

Enighed om, at mulighederne for at
stenene kan genanvendes undersøges. Ole
følger op.

Emnet tages op næste gang.

Pernille orienterede om ønsket og forlod
lokalet under punktet.
Enighed om, at der en positiv indstilling
over for forslaget, men der er behov for
noget konkret, et tilbud eller lignende.

Den 21. januar 2022.

Udvalg: Anne Mette, Elisabeth, Ole og
Anders.

10. Nyt fra formand/næstformand

11. Lapedariet — opfølgning og evt.
beslutning

12. Stemmetræning til organist, kirke
kulturmedarbejder, præst og
kirkesanger — beslutning

13. Frivillig fest — dato og udvalg

14. Gennemsyn af lydmikser i kirken — Enighed om, at der skal foretages

beslutning gennemsyn lydmikseren.
Lars-lydmand har tilbudt at forestå
kontakt og være med ved gennemsyn.
Enighed om at tage imod dette tilbud.

15. Mursejler-kasserne, betaling af Enighed om at MR betaler udgifter til

materiale - beslutning materialer.

16. Banktjek Foretaget

18. Punkter til næste dagsorden

19. Eventuelt Bente og Elisabeth orienterede om
forberedelserne til visionsdagen.
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