Menighedsrådsmøde
Referat af møde d.9. maj 2017 kl. 19 i Gevninge kirke
Referent: Jennifer S. Pedersen
1.Godkendelse af referat

godkendt

Alle

2.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt med tilføjelse af et nyt punkt 6.

Alle

3.Økonomi
- Budget 2018 budgetforslag
eftersendes

Kvartalsrapport 2017 godkendt

JØS

Udspecificeret 2017 budget godkendt.
Budget for 2018 er gennemgået med henblik for
godkendelse på næste møde.

4-Pilgrimsvandringer til
Kornerup Kirke og
Gevninge kirke

Henvendelser om besøg i vores kirker i forbindelse
med organiserede pilgrimsvandringer går til
præsten, og derefter besluttes det, hvem der åbner/
lukker kirken. Skal orglet bruges, skal Claus
kontaktes direkte.

5.Genoptryk af bogen om
Gevninge Kirke - tilbud
medsendes

Genoptryk af 100 eksemplarer godkendt.

6. logo

Vi bruger logo fra hjemmesiden. (Gevninge/
Kornerup kirker)
Piktogrammer til aktiviteter på hjemmesiden
godkendt.

7.Orientering ved
formanden

Stillingen som præst forventes slået op med
ansættelse i det kommende efterår.
Ansættelsesprocedure vil foregå i samarbejde med
Herslev menighedsråd.

8.Orientering ved præsten

Indskrivning af de nye konfirmander, kan ikke vente
til ansættelse af den nye præst, så vikar præst
planlægger indskrivning.
Gudstjenesteliste laves frem til december.

9.Orientering ved
kontaktperson

Intet at nævne.

10.Nyt fra medarbejder rep. Intet at nævne.

TTO

PW
TBT

11-Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Tilbud fra Birgitte Fink om ny kirkegårdsplan
godkendt.
Tegningen for Lindholms gravsted er godkendt af
provstiet.

Aktivitetsudvalg

Middle peace orcestra kommer og spiller i Gevninge
kirke d. 24 september kl. 14.00.
Høstgudstjenester er under udarbejdelse.
Efter ordet, maden på bordet, fungerer fint, men
flyttes evt. til torsdage kl. 17.30.
Der vil blive holdt møder med fokus på musik i
kirken i starten af året, samt midt i året, hvor
organisterne og kirkesangeren deltager.

MØS

Præstegårdsudvalg

Lejekontrakt forlænget til 30. juni 2017
Vedligehold af udenomsarealer skal varetages af
graver fra Herslev.
Vedligeholdelse af præsteboligen prioriteres.
Forpagtningskontrakten udløber til efteråret.

JØS

Evt.

Provstiet er blevet optaget af Skibet. Til januar bliver
der valgt ny bestyrelse.

