Referat af
Menighedsrådsmøde den 29. maj 2018 kl. 18.00 i Gevninge Kirke
afbud fra Jette, Maj-Britt og Toni
Referent Mette Ø
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Økonomi

JØS
Budget 2019 afleveret på
økonomiportalen den 17/5-2018 kl. 16:57
blev behandlet og godkendt på
menighedsrådsmødet uden yderligere
kommentarer.

Godkendelse af
budget 2019 –
budgettet er vedlagt
Anlægsprojekter –
oversigt vedlagt

Alle

Anlægsprojekter gennemgået af
Johannes og taget til efterretning.
Kollekt saldoen er i dag kr. 3900,-.
Henriette efterlyser, at vi også finder
andre værdige modtagere. Vi har
besluttet: at Cafe Klaus /Roskilde,
modtager kollekten fra august september. At vågetjenesten modtager
kollekten fra hele november.
Resten som det plejer.
Det kan løbende tages op.

3. Siden sidst

Trine Toldam orienterede om, at der er
lavet et tillæg til den tidligere
økonomiske samarbejdsaftale med
Herslev menighedsråd. Aftalen gælder
indtil den ændres.

4. Konfirmation

Besluttet at hver enkelt konfirmand får en TTO/
rose med en håndskrevet hilsen (Trine
HBA
Toldam skriver kortet) fra
menighedsrådet. Graveren køber
roserne og sætter kort på.

Evaluering - skal
menighedsrådet fremover
give alle konfirmander en
hilsen

Alle

5. Menighedsmøde den 17. Trine vil orientere om, hvad der er sket
juni 2018

Planlægning – hvem deltager
mv.

TTO

det seneste år i sognene. Mette vil
orientere om aktiviteterne. Johannes vil
orienterer om økonomien.

6. Orientering ved
formanden

Den gamle hjemmesides referater er nu
gemt på formandens computer. De
lægges senere ind på den digitale
arbejdsplads. Formanden har ligeledes
de gamle billeder fra hjemmesiden.
Gevninge-Kornerup kirker stiller med
graverhjælp til Trosfestivalen.
Vedr. facebook: Henriette har altid
samtykke fra brude og dåbsbørn før de
lægges på facebook.

TTO

7. Orientering ved
præsten

Henriette har haft et godt samarbejde
med Trællerupskolen - med skolens
anden klasser - hun var bl.a. i Gevninge
kirke med dem. Dette kan gavne
tilslutning til juniorkonfirmander.
Henriette har rettet henvendelse til
skolen vedr. konfirmation og
juniorkonfirmander.

HBA

8. Orientering ved
kontaktperson

Ikke til stede

MAS

9. Nyt fra
medarbejder rep.

Intet nyt.

TBH

10.Nyt fra udvalg
Kirke og
kirkegårdsudvalg kirkeværge

Døren ud til tårnet skal totalrenoveres og
males.
Mureren kommer og reparerer lunken i
skibets gulv og understryger tag i
våbenhus.

Aktivitetsudvalg

Kirkens medvirken i Gevninge
MØS
Aktivitetsdag 26 maj forløb godt, der blev
foldet mange engle ud af
salmebogsblade. God interesse for
sagen og god stemning- og flot omtale i
Roskilde Dagblad 28.maj.
Store forventninger til koncert med Stine
Michel, Lise Dynnesen og Morten
Lundsby der 3. juni opfører stykket
Rødhalsen i Gevninge Kirke- Kirkens
børnekor og organist Agnes er involveret
med enkelte numre i opførelsen.
Frokostmøderne er under planlægning,
efterårets 3 møder er på plads og
vinterens 3 i støbeskeen.

Præstegårdsudvalg

Præsteboligen er midlertidig udlejet til
Helene Rasmussen. Mureren kommer
og maler præsteboligen inden længe.

11. Eventuelt

persondataloven . Menighedsrådet

mødet slut kl. 20,30

er
opmærksom på de procedurer, den nye
persondatalov medfører

JØS

