
Menighedsrådsmøde 

Referat for menighedsrådsmøde den 16. januar 2018 kl. 18.30 i Gevninge kirke. 
Afbud: Lisbeth Imer 
Referent: Toni Hansen Djurhus 

1.Godkendelse af 
dagsorden

Godkendt Alle

2. Siden sidst I samarbejde med Lions er der 5 som har fået 
julehjælp.  
Der er udarbejdet en frivillig kirkebil, hvor 
frivillige fra sognene, som kører efter behov.  
Der mangler et menighedrådsmelem fra 
Gevninge, Trine T afklarer med suppleanten om 
hun vil være med, og tager det på næste møde

JØS

3. Økonomi 

- omdisponeringer 

- opdateringer 

De ansøgte omdisponeringer i Gevninge kirke 
og præstegården er godkendt i provstiet.  
 
Der er kommet nyt lønsystem for de ansatte 

Der kommer en ny persondataforordning, og de 
relevante medarbejdere vil blive orienteret om 
person atabeskyttelse og eventuelle nye 
arbejdsgange.  
 
Der er sket en prisstigning i forhold til it 
kirkeprogrammer.  

Orientering om kollekt – opdatering på 
hjemmesiden 

Ansøgning om højere honorar til kasserer er 
afslået af provstiet. Rimelige tele- og 
portoudgifter for Kassererens arbejde 
refunderes af MR. 

TTO



4. Mødedatoer for 2018 

13. marts 
24. april (budgetmøde) 
29. maj 
21. august 
9. oktober 
20. november 

Godkendt TTO

5. Godkendelse af 
kirkegårdsplan for 
Gevninge Kirke  

- planen eftersendes

Planen er godkendt.  
Trine sender til provstiet for godkendelse.  
Trine Graver kontakter Birgitte i forhold til 
detailplaner.  

THD

6. Deling af kirke- og 
kirkegårdsudvalget i to, 
så der er et udvalg for 
Kornerup og et for 
Gevninge 

- se bilag 

Trine indkalder til et samarbejdsmøde i 
udvalget med medlemmer af udvalget, samt 
kirkeværgerne. 

MØS

7. Dåbsklude 

Per har fået en 
henvendelse fra 
nørkleklubben, der 
tilbyder at strikke 
dåbsklude til 
menighedsrådet til brug 
for dåbshandlinger 

Se eksempel på 
dåbsklude:  
https://
www.folkekirken.dk/
aktuelt/nyheder/
daabsbarnet-faar-
hjemmestrikket-klud 

Vedtaget og Henriette bliver tovholder  PW

https://www.folkekirken.dk/aktuelt/nyheder/daabsbarnet-faar-hjemmestrikket-klud


8. Fælles personale-
arrangement med 
Herslev Menighedsråd 

-Forespørgsel fra Herslev 
Menighedsråd 

Der arbejdes på et personalearrangement for 
personalet i Gevninge/Kornerup Kirker – der 
ønskes ikke et fælles arrangement med Herslev 
på nuværende tidspunkt. 

TTO

9. Orientering ved 
formanden

  Intet at bemærke TTO

10. Orientering ved 
præsten

 10-12 tilmeldte til baby salmesang. HBA

11. Orientering ved 
kontaktperson

Intet at bemærke MAS

12. Nyt fra medarbejder 
rep.

Intet at bemærke TBH

13.Nyt fra udvalg 
Kirke og kirkegårdsudvalg

 Knæfald i Gevninge, der er indhentet 1 tilbud, 
der skal indhentes et mere. Det gør 
kirkeværgen.  

Der har været møde med nationalmuseumet. 
Døren til Gevninge kirke skal ind på 
nationalmuseumet og restaureres. Der skal 
findes en tømmer, som kan lave en midlertidig 
dør.  Der fremsendes et tilbud og så skal det på 
næste års budget. 

THD

Aktivitetsudvalg  Der har lige været møde med musikkere.  
Der koordineres med Herslev, så der ikke 
gentages/overlappes arrangementer.  
Plamesøndag bliver familiegudstjeneste, med 
dåb og babysalmesangsafslutning, børnekor 
med efterfølgende frokost.  
Der arbejdes på at lave koncerter og andet 
med musik i løbet af året.  
Frokostmøder skal fortsætte i samarbejde med 
Herslev meninghedsråd, Mette Østergaard vil 
gerne organisere foredragsholderne. Flemming 
Palne fra Herslev står for det praktiske.

MØS



Præstegårdsudvalg Forpagtningskontrakt godkendt for 2018  
Der er ansat en servicemand til at gøre rent, 
sørge for  varme ect. I forhold til kalenderen i 
menighedshuset. 

JØS

14. Eventuelt Intet at bemærke Alle


