Menighedsrådsmøde
Referat for menighedsrådsmøde i Gevninge Kirke d. 10. Januar 2017 kl. 19.00
Afbud: Maj-Britt
Godkendelse af referat

Ok. Fremover vil punkterne på dagsorden være
nummereret.

Alle

Godkendelse af dagsorden

Ok

Alle

Økonomi
- udgifter til præst
(herunder
konfirmandundervisning mv.)
lægges under
præstegårdskassen.
- elektronisk overførsel af
bilag til regnskabsfører.
- administrativ
kompensation til
udvalgsformænd, herunder
kørepenge.

- Ligningsmidler til præstegården, menighedshus,
JØS
præsten og konfirmander vil følge Lejremodellen og
blive udbetalt til præstegårdskassen (GevningeKornerup kirkekasse) fra 2018.
- Nye kontokort til Gevninge Daglig Brugs og andre
coop butikker er blevet bestilt til menighedsrådet.
- det besluttes at benytte det system, som
regnskabsføreren har udviklet til elektronisk
overførsel af fakturaer.
- Det besluttes at menighedsrådet betaler
kørselsgodtgørelse efter statens takst, for
menighedsrådets medlemmer, der skal til møde eller
lignende udenfor pastoratet. Udgifter til
kontorudgifter kompenseres jf. vedtægterne for de
enkelte udvalg.

Vedtægter

Godkendt med få tilføjelser. Trine sender
opdaterede vedtægter.

Hjemmeside

-

Telefon/internet til
personale

Herslev menighedsråd er ikke interesserede
i en fælles hjemmeside.
Aktivitetsudvalget har påbegyndt udvikling af
ny hjemmeside.
Det er blevet besluttet at vi skal have en ny
hjemmeside, og aktivitetsudvalget får
ansvaret for opstart, samt beslutninger
omkring dette.
Hjemmesiden kommer til at hedde:
gevningekornerupkirker.dk

Johannes og graver Trine indleder et samarbejde
om indsamling af tilbud fra mobil/internetudbydere.
Der skal være 1 offentlig telefon. Kornerups telefon
nummer bevares.

Forslag til mødedatoer
2017: 7. februar, 7. marts,
4. april, 2. maj, 6. juni, 22.
august, 24. oktober og 28.
november.

Næste møde er d. 7. februar på Niels
Frederiksensvej 20.
Herefter, vil der blive afholdt møde d. 7. marts.
Vi vedtager at holde os til dette, og møder derefter
vil blive fastlagt efterfølgende.

Orientering ved formanden

-

Orientering ved præsten

Der må indkøbes en alba mere samt poser til stolaer
og bøjler.
Forslag: Smag på biblen – mad fra biblen. Mad og
lokaler Cafe Valhalla.
Egenbetalings forslag 50,- pr voksen og 25,- pr
barn.
Man betaler selv drikkevare.
Der er tilmelding og plads til 50. – først til mølle
princip.

Orientering ved
kontaktperson

-

PW

Nyt fra medarbejder rep.

Trine (graver) fortæller, at der er stor bekymring fra
personalet over, at Herslev Menighedsråd har
genansat Lisbet Svendsen som graver.

TBT

TTO

Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

-

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget har indhentet priser for
annoncering af gudstjenester og reklame i
Lejreposten. Vi vedtager at vi vil benytte os af
tilbuddet.

MØS

Præstegårdsudvalg

Præstegården er lejet ud.

JØS

Evt.

