Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 21. august 2018 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Fraværende: Toni
Referent: Trine T.
1.Godkendelse af
dagsorden

Alle

2. Siden sidst

Kirkebils-ordningen har ikke været benyttet, hvorfor
den nedlægges, indtil behovet opstår.

Alle

3. Økonomi

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev behandlet
og godkendt på menighedsrådsmødet.
Menighedsrådet bemærker, at resultatet skal
korrigeres med kr. 211.467,63, som skyldes
lønninger bogført på formål 9999.

JØS

-

Godkendelse af
kvartalsrapport for 2.
kvartal – bilag vedlagt

Det undersøges nærmere, hvorfor elforbruget i
Gevninge og Kornerup er steget.
Status på anlægsudgifter: Der skal være fokus på,
at anlægsarbejder skal udføres indenfor 2 år, efter
anlægsudgiften er bevilget i provstiet.
Anlægsarbejdet i præstegården er afsluttet.
Der skal udarbejdes en procedure for
”sagsbehandlingen” i forbindelse med
anlægsudgifter, jf. provstiets procedure.
4. Forlængelse af gravfred
for kister på Kornerup
Kirkegård fra 20 til 30 år

Der er enighed om at forlænge gravfreden på
Kornerup Kirkegård til 30 år. Kirkegårdsvedtægten
opdateres i overensstemmelse hermed.

TBH

5. Betaling for fjernelse af
gravsten

Der enighed om ikke at ændre praksis, således at
kirkegården betaler for fjernelse af gravsten, når et
gravsted nedlægges.

TBH

6. Retningslinjer for
brugen af foto

Retningslinjer for brugen af foto blev drøftet.
Trine T. udarbejder udkast til samtykkeerklæring og
orientering om rettigheder samt procedure for
opbevaring af samtykke og foto.

TTO

-

Bilag vedlagt

7. Orientering ved
formanden

Der er indkaldt til budgetsamråd i provstiet den 29.
august 2018. Johannes og Trine T. deltager.
Jette, Per, Trine T., Lotte og Trine graver deltager i
TRO-Kirkefestival.

TTO

8. Orientering ved præsten

Der har været indskrivning af dette års
HBA
konfirmander. 3. klasserne er indbudt til
juniorkonfirmandundervisning. Henriette har deltaget
i et møde med Skibet. Henriette deltager med
konfirmanderne i TRO-Kirkefestival. Der samles ind
til Kafe Klaus ved kollekten i august og september.

9. Orientering ved
kontaktperson

-

MAS

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

11. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Trine graver gennemgår gravstenene på
kirkegårdene med fokus på, hvorvidt de står fast.
Gravstedsejerne skal selv bekoste eventuel
fastgørelse/sikring af løse gravsten.

PWI
CBP

•

Aktivitetsudvalg

Der er plan for frokostmøderne i efterår 2018/ forår
2019. Babysalmesang i efteråret er aflyst, fordi der
ikke er babyer nok. Efter ordet maden på bordet
begynder igen i september og er fra kl. 17.15-19.

MØS

•

Præstegårdsudvalg

-

JØS

-

Alle

12. Eventuelt

