Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 13. marts 2018 kl. 18.30 i Gevninge kirke.
Afbud: Toni og Maj-Britt
Referent: Trine T.
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

2. Godkendelse af referat

Det skal tilføjes under pkt. 2, at der skal ske
afklaring af forhold vedr. baronens gravsted i
forbindelse med detailplan og implementeringsplan.

Alle

Herudover blev referatet godkendt.
3. Økonomi
-godkendelse af
årsregnskab – Ninna
deltager

Årsregnskabet 2017 for Gevninge-Kornerup
Menighedsråd afleveret på økonomiportalen
den 6. marts 2018 kl. 14:02 blev behandlet og
godkendt på mødet uden yderligere
kommentarer.

JØS

Følgende budgetproces blev besluttet:
- NK sender lønbudget til Johannes og MajBritt den 23.03.18
- Bemærkninger til lønbudgettet sendes til NK
inden 28.03.18
- NK sender skitse til budget 2019 inden
06.04.18
- Udvalg/kirkeværger sender ønsker til budget
2019 til Johannes inden 12.04.18
- Budget 2019 behandles på budgetmøde den
24.04.18
Menighedsråd og udvalg skal overveje finansiering
via frie midler, så disse kan nedbringes.

4. Siden sidst

Tilbud om kirkebil er annonceret i avis, på
hjemmeside og i gudstjenestelisten.
Der er udstedt lockoutvarsel, der også gælder
folkekirken, hvorfor nogle medarbejdere vil være
omfattet heraf.

TTO

5. Menighedsrådet
fremover
-medlemmer
-kirke- og
kirkegårdsudvalg (mail
fra Mette vedlagt)

Lisbeth ønsker at udtræde af menighedsrådet.
Menighedsrådet godkender Lisbeths ønske.

TTO

Hanne Eliasen indtræder i menighedsrådet i stedet
for Lisbeth.
Suppleanten fra Gevninge ønsker ikke at indtræde i
menighedsrådet, hvorfor der er en ledig plads efter
Jennifers flytning. Menighedsrådet afventer
eventuelt suppleringsvalg. Trine T. orienterer
provstiet om udskiftning i menighedsrådet.
Mette ønsker at udtræde af kirke- og
kirkegårdsudvalget. Da det ikke er muligt at besætte
posterne i udvalget, vil udvalgets funktioner
fremover blive varetaget af menighedsrådet.

6. Tro – kirkefestival
-vil menighedsrådet igen
i år stille op med
arbejdskraft
7. Menighedsmøde
-Afholdelse af
menighedsmøde efter en
gudstjeneste i Gevninge
Kirke - dato og indhold

Kirkefestivalen er i år fra den 31. august til den 2.
september 2018.

HBA

Flere i menighedsrådet tilkendegiver, at de vil
hjælpe som tidligere år. Eventuel graverhjælp
afklares.
Menighedsmøde afholdes den 17. juni 2018 efter
gudstjenesten i Gevninge Kirke. Det afklares på
mødet i maj, hvem der deltager.

8. Orientering ved
formanden

Der er formandsmøde i provstiet den 14. marts
2018.

TTO

9. Orientering ved præsten

Henriette oplyser, at hun er overenskomstansat, og
at en eventuel lockout derfor vil ramme hendes
arbejde. Det kan få betydning for konfirmationerne,
hvis lockouten bliver langvarig. Konfirmander og
forældre orienteres herom.

HBA

10. Orientering ved
kontaktperson

Maj-Britt ikke til stede.

MAS

11. Nyt fra medarbejder
rep.

Ingen bemærkninger.

TBH

12.Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Kirkegårdsplanen for Gevninge Kirkegård er blevet
godkendt i provstiet.

THD

Trine graver, Per og Trine T. har holdt møde med
Birgitte Fink om igangsættelse af arbejdet på
kirkegården. Det er aftalt, at Birgitte Fink laver
overslag for de største ændringer i planen, og at
hun mødes med Trine for at igangsætte de mindre
arbejder, som graverne selv kan stå for.
Der søges om disponering af anlægsmidler til
krypten, når overslag er modtaget fra Birgitte Fink.
Der er modtaget tilbud på udbedring af kirkedøren i
Gevninge Kirke. Nationalmuseet har vurderet døren
og fremsendt tilbud. Udbedringen skal indgå i
budget 2019.
Aktivitetsudvalg

Der blev ved sidste frokost-møde taget afsked med
Hans og Lene, der stopper med at arrangere disse
efter 7 år. Nye kræfter tager over og næste
frokostmøde er den 14. september 2018.

MØS

Bramsnæskoret synger i Gevninge Kirke den 18.
april 2018 kl. 19.30.
Præstegårdsudvalg

Der afholdes møde i præstegårdsudvalget den 21.
marts 2018.
Det er aftalt med provsten, at der ikke foretages syn
i præstegård eller menighedshus i år, da der er
afholdt fraflytningssyn på præstegården, og da
menighedshusets tilstand ikke muliggør et syn.

13. Eventuelt

Der er tegnet abonnement, så der kan lejes film til
brug i konfirmandundervisningen. Der er endvidere
tegnet abonnement på Coda.

JØS

