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      Nummer  

Dagsorden & Referat fra menighedsrådsmøde i Kalvehave Menighedsråd, d. 25-2-2021  
I Langebæk præstegård kl. 17.30 
Mødet er kun for Menighedsrådsmedlemmer P.G.A. Corona 
Interesseret kan følge med virtuelt, ved at sende en mail til Hanne Hårby: 1mosekone@gmail.com, så 
får du et link tilsendt til online møde på Google Meet 

Referent. Hanne Harby 
Tilstede: John T, John A, Kasper, Jørgen, Pernille, Jan og Hanne 
Fraværende med afbud:  
Fraværende uden afbud. 

Dagsorden:          Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden Punkt 4 E lukket punkt

2. Nyt fra Graveren. 
A)

Dorte starter op igen d. 15. Marts efter at have 
været hjemsendt

3. Nyt fra kassereren. 
A) Anmodning om honorar, vedhæftet

Anmodning om vederlag fra Jytte (tidligere 
kasserer) bliver godkendt 
Når vi sender faktura til Kasper, så skriv faktura i 
emnefelt

       4.         Nyt fra Formanden. 
A) Køb af el tipvogn, sendt til Provstiet. til 

godkendelse og frigivelse af penge. 
B) Omtale om menighedsråds mellemmer til 

Kristelig dagblad, se vedhæftet 
C) Fortrolige papirer fra Præstekontoret, 

opbevares i BOXEN. 
D) Omtale af menighedsrådsmedlemmer til 

sognet 
E) Mail fra suppleanter.  
F) Stedfortræder og menighedsrådet, se 

vedhæfte.

A- Godkendelse fra provstiet af køb 
B- vi skal selv kontakte avisen 
C- JT har givet den videre til formand for 
præstegårdsudvalg 
D- en beskrivelse af os selv til bladet, sendes til JT, 
som sender en reminder 
E- senere 
F- Vi gør, som der står i loven, JA kontakter 
suppleanterne
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5.          Nyt fra Kirkeværgen. 

A) Rep. af tagrende ved Svenskekirken, 
tagrenden er for lille, til den mængde 
regnvand der kommer ned, samtidig har 
tagrenden forkert hældning, vandet løber 
baglæns og ud over tagrenden         
     Regnvandet løber ned af muren, 
ødelægger mur og grund, samt løber ned i 
Krypten. 
 Tilbud fra PKC på kr. 40.750,00, 
vedhæftet. 
Jørgen Mortensen er tovholder. 
Frigivelse af kr. 40.750.00 sendt til 
Provstiet. 

B) Korgavl er løs, skal forankres. 
Jørgen Mortensen er tovholder 
Jørgen har kontaktet Peter Bering & 
Mureren. 

A- Menighedsrådet godkender ansøgning til 
provstiet om frigivelse, af 40750 kr JT sender til 
provsti i morgen 
B- Menighedsrådet godkender ansøgning til 
provstiet om frigivelse, af 60.000 incl moms. JT 
sender til provsti i morgen 

 

6            Nyt fra Præsten, Eva Brink Jensen 
A) Vejkirke 2021 ?? vedhæftet.

Eva får tilsendt referat 
A- J.A vil gerne være kontaktperson, hvis vi må 
åbne op. JA skriver et opslag, som HH sætter på 
Facebook og hjemmeside om hjælpere, når kirken 
åbner igen

7.            Nyt fra Kontaktpersonen. Anja anmoder om flere timer, for at kunne blive.  
 JT, Jørgen og PP snakker videre med Stensby, Jan 
supplerer med faglig viden om græsslåning, de 
stillinger hun har nu bør nedlægges og en ny 
oprettes 
Jørgen minder om at vi i dec. 2020 vedtog at bruge 
churchdesk, vi forhandler med Stensby om ikke at 
skulle betale deres hjemmesidedel 

8.            Nyt fra Kirkegårdsudvalg. 
A) Beskæring af træer ud mod kirkevejen, 

døde grene kan være en fare. Tilbud 
vedhæftet. 

B) Valnødtræ fældes ved garage. Tilbud 
vedhæftet.  

C) Lamper til handicap sti. 

A- Tilbudet er godkendt, sættes i gang 
B- Tilbudet er godkendt, vi spørger i provstiet om 
det er i orden. JA skriver en anmodning 
C- Sættes på budget 2022 
Der er indsendt til fredningsnævnet omkring 
garagen, der kan gå op til 6 mdr.
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Formand & kontaktperson. John Thøfner 

Næstformand. John Andersen 

Kasserer & Kirkeværge. Kasper Jørgensen 

Hanne Harby 

Jørgen Mortensen 

Pernille Pock. 

9. Nyt fra Præstegårdsudvalg. 
A) Orientering v/ Jørgen Mortensen

Præstegården er gennemgået med en 
klimakonsulent. Jørgen skal til møde med 
arkitekten i morgen. Vi bør fremtidsikre 
præstegården. 
Det er provsten, som er ansvarlig for at personlige 
papirer er sikret godt nok JA kontakter provsten

10. Nyt fra Aktivitets og Gudstjenesteudvalg. 
A) 

 Har møde 4. Marts

11.  Lukket punkt 
JA underretter

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

12 
14 
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