Menighedsrådsmøde
Referat for menighedsrådsmøde d. 29. november 2017 kl. 18.00 i Gevninge kirke.
1.Godkendelse af
dagsorden

OK

2. Godkendelse af referat
(er udsendt men ikke
godkendt på sidste møde)

Intet at nævne

3. Valg af
enkeltmandsposter:

Nye poster fordelt således:

Formand
Næstformand
Kirkeværge Kornerup
Kirkeværge Gevninge
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Bygningssagkyndig
Underskriftsberettiget

Formand: Trine Toldam
Næstformand: Per Willemoes
Kirkeværge Kornerup: Charlotte Pedersen
Kirkeværge Gevninge: Per Willemoes
Kasserer: Johannes Østergaard
Sekretær: Toni Hansen
Kontaktperson: Maj-Britt Skjoldan
Bygningssagkyndig: Lars Peter Andersen
Underskriftberettiget: Per Willemoes

Vi sender anmodning om honorar svarende til en

Honorar til formand,
kontaktpersons til kasserer til godkendelse i
kirkeværge, kontaktperson Provstiet.
og kasserer.
Sædvanlig takst til formand, kontaktperson og
kirkeværge.
4. Menighedsrådets

arbejde

Menighedsrådsmøde hver anden måned fremover
Vi rykker starttidspunkt for fremtidige
menighedsrådsmøde til Kl 18.30

Fokuspunkter det næste år
- mødefrekvens Vi bestræber os på at bruge Den Digitale
mødernes varighed Arbejdsplads mere.
punkter til dagsordenen mødernes afholdelse brug af den digitale
arbejdsplads - samarbejde

Alle

5. Økonomi

Johannes orienterer om status på anlægsmidler.

Status på anlægsmidler
6. Endelig godkendelse af Punktet flyttes til næste møde.
kirkegårdsplan
7. Kirkebil

Forslag om samkørsel, vil blive forsøgt arrangeret på
næste frokostmøde.

8. Logo

Det fremlagte logo er godkendt.

Status på implementering
9. Personale/

Menighedsrådsarrangement

Maj-Britt og Trine (Graver) sætter sig sammen for at
arrangere en sammenkomst.

10.Orientering ved
formanden

Menighedsrådet er blevet registreret som reelle ejere TTO
af virksomheden/menighedsrådet i erhvervstyrelsen.

11.Orientering ved præsten

Henriette mangler frivillige til at læse til de 9
læsninger.
Næstformanden og Henriette kigger på
ansøgningerne til julehjælp.

12.Orientering ved
kontaktperson

Personalemøde afholdt sidste uge.

PW

13.Nyt fra medarbejder rep.

Trine er genvalgt til medarbejderrepræsentant.

TBT

14.Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Nationalmuseet har været på besøg og har set på
Gevninge kirken. Der er ansøgt om kalkning af
Kornerup Kirke.

Aktivitetsudvalg

Frokostmøderne skal have nye værter, da Hans og
Lene ønsker at stoppe. Der arbejdes på at finde nye
værter. – vi siger mange tak til Hans og Lene for det
store arbejde I har gjort.

MØS

Præstegårdsudvalg

Intet at nævne

JØS

15.Evt.

Næste møde tirsdag d. 16. Januar 2018 kl. 18.30

