
!                   Kalvehave Kirke
   
      
      Nummer  

Dagsorden & Referat fra menighedsrådsmøde i Kalvehave Menighedsråd, d. 27 jan 2022 
 i sognegården, Stensved. 

EVT afbud til John Thøfner. 

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

Dagsorden:          Referat: 

1. Godkendelse af dagsorden Dagsordenen er godkendt

2. Nyt fra Graveren. 
A) Siden sidst 
B) Staude bede 
C) Ukrudsbrænder. 
D) Flagstang

A- de fleste fornyelser er på plads. Jordkassen er ikke så god 
længere, forsøgt repareret, der har været service på 
kirkeklokkerne, har fået ny router til internettet 
B- udsættes til næste år 
C- har brug for den snarest, da der ikke længere kan købes 
kemikalier - ukrudtsbrænder er bevilget af menighedsrådet. 
D- svært at hejse flaget i kraftig blæst, der arbejdes videre på 
sagen

3. Nyt fra kassereren. 
A) Ansøgning 5 % godkendt, 

rundsendt.

Garagebyggeriet blev dyrere end beregnet, har fået tilsagn 
om øget bevilling 
Ukrudtsbrænder og flagstang betales over driften

4. Nyt fra Formanden. 
A) Webinar, teamsmøde med Jette 

Hansen, Roskilde Stift, den 26 
jan. 

B) Møde med konstituerende 
Provst, den 31-1-2022 i 
Vordingborg, rundsendt. 

C) Generalforsamling distrikt 
forening   9 marts rundsendt 

D) Årsmøde distrikt foreningen 
 10-12 juni på Nyborg strand.  

E) DAP kursus 15 feb. Vedhæftet. 
F) Nøgleboks til kirken, Vejkirken 

A- Kalvehave er hovedsogn, da der er flest borgere. Alle tre 
præster er fuldgyldige medlemmer af alle 3 menighedsråd. 
B- håber på stort fremmøde 
C- information 
D- information 
E- tilmelding senest 1. Feb til John T 
F- en nøgleboks, som kan holde koster ca 800 kr, skal sidde 
ved sakristiet og 500 kr til en indvendig vrider 
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5.  Nyt fra Kirkeværgen. 

A)Kirke og kirkegårds syn. 
Kasper kontakter bygningssagkyndig om syn snarest 
 d. 17. Feb kl 10

6.  Nyt fra Præsten. 
A) Støtte til Konfirmationsfilm 

? Vedhæftet

Afvist 
d. 13. Feb deltager konfirmander fra Kalvehave skole 
d. 20. Marts deltager konfirmander fra Stensved skole 
d. 23. feb. Sangaften i Kalvehave 
Annonceres ekstraordinært af John T

7.  Nyt fra Kontaktpersonen. 
A) Personale møde 18-1-2022 

Referat vedhæftet  
B) Seksuel chikane se referat. 

A- bl.a. forhold ved krænkelser og brand er behandlet 

8. Nyt fra Kirkegårdsudvalg. 
A)     Status Garage. 
B)      Kronelysholder m/glas 6 Stk. 
C)      Spot over Alter. 
D)     Bænk ved Kirkevej (Knækket). 
E)      Gelænder ved Kirkevej 
(Knækket). 
F)      Søge til budget 2023 
(Provstiet) Kalkning Kirkemuren. 
Kalkning øst gavl, nord side, 
sakristi og Svenskerskib. Kapel. 
G)     Søge til budget 2023 
(Provstiet) Dobbelt låger mellem 
gamle/ny Kirkegård. Enkel låger i 
sydside ved Kirkevej. 
H)     Søge til budget 2023 
(Provstiet) til opstart Lapidarium.
(Arkitekt Plan?) 
I)        Graverkontor puds rep. 
maling, kalkning. 
J)       Opstart på kalkning Kirketårn 
3 sider og sydside Kirken. Aftalte 
en Dato. 
K)      Dato for køb Egholm maskine. 
L)       Udskiftning div. Hække ved 
indgang til Kirkegård. Udføres i 
Sep/Okt 2022. 
M)   Møddings udføres i marts 
2022.? hvis vejret tillader det. 
N)     Udskiftning kabel spot. Dato 
for udførsel. 
O)     Lamper handicapsti. Dato for 
udførsel. 

A- økonomien er på plads og det bliver Pribo, som bygger, 
igangsættes i første kvatal 
B- til lysene ved indgangen og varmeapparatet ca. 4000 kr 
C- undersøges nærmere 
D- undersøge pris på ny bænk 
E- pris undersøges 
F- skal på kirkegårdssyn 
G- skal på kirkegårdssyn  pris undersøges for at forhindre 
rådyr på kirkegården 
H- skal på kirkegårdssyn få en arkitekt til at komme med 
indput, Jørgen indhenter pris hos stiftets arkitekt 
I- når garagen bliver bygget, Jørgen undersøger pris for 
opfriskning af resten af bygningen 
J- opstart i september 
K- Kasper undersøge om vi kan få frigivet midler tidligere 
L- Sættes i gang udføres i sep/okt 
M- sættes i gang når entreprenøren er klar 
N- Kan udføres sep/okt samtidig med punkt L 
O- optimalt sammen med L 
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9. Nyt fra Præstegårdsudvalg. 

A) Ejendomsberigtigelse, Navn på 
Præstegården. 

B) Lejekontrakt Provst bolig, 
godkendt rundsendt.

A) Kalvehave menighedsråd 
Langøvej 2. 4772 Langebæk

Tages til efterretning

10. Nyt fra Aktivitets og 
Gudstjenesteudvalg. 
A) 

 Intet nyt, næste møde d. 13. Feb efter gudstjennesten

11. Nyt fra Kommunikationsudvalg. Intet nyt, Venter til de nye præster er på plads 

1. 12.Eventuelt.  
2. 13Godkendelse, og underskrift af 

referat 

12- I stillingsopslaget, står at boligsituationen ikke er afgjort 
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