Menighedsrådsmøde
referat for møde i Gevninge Kirke d. 4. april 2017 kl. 19.00
afbud: Jette
1.Godkendelse af referat

OK. En tilføjelse. Lejren af præstegården, få besked
d. 10. april, om hun kan forlænge sin lejekontrakt.

Alle

2.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

3.Skoletjenesten

Godkendt

4.Kollekt

Den fremlagte plan for kollekt er godkendt. Vi
afventer Herslev menighedsråds godkendelse af
den fælles plan.

5. Økonomi
- procedure for udarbejdelse
af budget 2018

Opgørelse af frie midler er godkendt i Herslev.
Mobilepay er næsten på plads. Elektronisk
fakturabehandling fungerer fint.
Restmidler skal der tages stilling til, i forhold til buget
2018. Vi har stadig mangler fra 2009 i Gevninge/
Kornerup, som under provstesyn er blevet påpeget,
som fremadrettet skal laves.
Kryger er kontaktet om procedure til buget 2018. på
næste møde d. 9. maj vil det blive fremlagt buget for
2018.

6.Orientering ved
formanden

Vores kirkegårde er nu tilsluttet digital
dødsanmeldelse.

7.Orientering ved præsten

Der er styr på de kommende arrangementer her i
påsken. Henriette opstarter babysamlesang efter
påske, invitationer er sendt ud. Forslag: afslutning af
babysalmesang kan være en lille del af den
almindelige gudstjeneste d. 28.05, samt afslutning
af børnekoret samme dag. Dette er godkendt.

8.Orientering ved
kontaktperson

Der er styr på ferie blandt medarbejdere.

PW

9.Nyt fra medarbejder rep.

Ingen bemærkninger

TBT

10. Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Udvalget er konstitueret d. 28.03. 17. Toni er
formand. Mette er næstformand og Lisbeth er
sekretær. Birgitte Fink er kontaktet for at udarbejde
tilbud til en ny kirkegårdsplan. Majbritt er ved at
finde et tilbud på pengeskab/sikkerhedsboks til
Gevninge kirke. Maj-Britt sørger for brandsyn samt
blikkenslager til nedløbsrør.

TTO

Aktivitetsudvalg

Babysalmesangs Line har fået blomster for sin
indsats. Der er stadig kontakt til lejre musik skole,
og udvalget forventer at planlægge gudstjenester
med denne i efteråret. På næste møde lægges der
buget for hvad udvalget ønsker sig.
Hjemmesiden er næsten klar.
På a-buk skilte informeres om gudstjenester i
pastoratet.

MØS

Præstegårdsudvalg

Præstegårdskonsulet og provst har besigtiget
sognegården, og vi venter en skrivelse.

JØS

11. Evt.

Kirkeklokkerne skal tilses jævnligt.
Logo skal laves opdateres, og når dette er sket, skal
Trine Graver have dette. Mette kontakter en der kan
lave dette. Vi vil gerne beholde den tegnede stil,
som logoet er i nu.

