Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 16. marts 2021 kl. 18-20 i
Gyrstinge Præstegård
Til stede: Steen, Dorthe, Dorete, Kirsten, Nina, Peter, Per, Leif, Vibeke, Kirsten, Lene
Referent: Vibeke
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Dagsordenpunkter
Velkomst og godkendelse af dagsorden
Godkendelse og underskrift af referat
fra mødet tirsdag d. 26. januar
Forslag fra Dorte: Plante grantræ med
rod i præstegården, som kan være
”byens juletræ”.
Behandling af forslag fra Steen og Peter
Budal til renovering af
præstegårdshaven.
Bilag medsendes og vi ser fysisk på
forholdene ved en tur i haven.

Forhandling/beslutning
Dagsordenen blev godkendt og referatet
underskrevet.
”Præstegårdens juletræ” plantes til efteråret på
passende plads
Vi hælder mest til tilsendte forslag 3, hvor både natur
og orden får plads.
De økonomiske rammer skal undersøges og vi
undersøger muligheden for at få et udvalg nedsat
(frivillige skal kontaktes, Steen).
Problemer med råger. Peter B. fremlægger flere
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Aktuel økonomi. Dorete orienterer.
Årsregnskab fremlægges ved Dorete.

forslag. Vi fortsætter regulering som hidtil.
Gennemgang af hovedtal ved Dorete
Dorete har fremlagt årsregnskabet for
Gyrstinge Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 23126028,
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Budgetønsker til 2022. Drøftelse af
ønsker til budget 2022

Regnskab 2020, Afleveret d. 19-02-2021 11:31
Dorete præsenterer proceduren for at få noget på
budgettet.
Dels ønsker vi forbedringer af præstegårdshaven og
dels har vi tidligere talt om ønsker til aktiviteter.
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Hjemmeside. Peter Borring har
spørgsmål til menighedsrådet.
Fugt i våbenhus.
Opfølgning

Drøftes næste gang.
Udsættes til Peter er raskmeldt.
Peter B. J. orienterer om spørgsmål fra Roskilde Stift
vedr. eksisterende forhold.
Vi skal tage stilling til om vi vil have en TV-
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Nyt hegn ved materialeplads

undersøgelse af rørene. Det vedtages.
Det ødelagte hegn er fjernet og processen er igangsat.

Opfølgning
10 Orientering og opfølgning siden sidst

- Rum ved kapellet er blevet åbnet. Der var diverse
redskaber og trænger til oprydning.
- Vi har ansat en ny graver; Per Kejlskov Jørgensen. Vi
ønsker ham velkommen til.
- familiegravsten (Holger Bech) på kirkegården er
erklæret bevaringsværdig. Familien ønsker at få
opmalet bogstaverne - De står selv for det.
- Vi tilbyder at mobibben kan placeres på
parkeringspladsen bag længen.
- Hilsen fra Grøn kirke; det tages op på næste møde.
- Vandværket: Steen og Kirsten forhandler videre.
- Indlæg til Bøgebladet diskuteres.
- Møde med Bringstrup menighedsråd d. 30/3
- Møde med skolen og lokalforeningerne d. 19.april.
(Vibeke deltager)
- Vi har modtaget en lås til olietanken fra OK.
- Menighedsmøde afholdes 6. juni kl. 18.00 (Kirsten
kontakter Café Ingeborg om servering)
Punkter til næste møde: Behandling af
regnskabsinstruks, forretningsorden,
vedtægter for kirkeværge, kontaktperson, valgt
kasserer og sekretær.
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