
Menighedsrådsmøde 

Referat fra menighedsrådsmøde den 9. oktober 2018 kl. 18.30 i Gevninge Kirke 

Afbud: Hanne og Jette 
Referat: Trine T 

1.Godkendelse af 
dagsorden -

Alle

2. Siden sidst 
-

Alle

3. Økonomi 
• Endelig godkendelse af 

budget 2019 – budget 
eftersendes

Endeligt budget 2019 afleveret den 28-09-2018 kl. 
08:59 blev vedtaget. 

Der har været revision hos Ecit. Vi har ikke fået 
revisionsprotokollat endnu. 

Johannes har undersøgt energiforbruget. Der er sket 
en ændring til månedsvis aflæsning, hvilket forklarer 
den høje udgift i begyndelsen af året, idet denne 
indeholder forbrug fra efteråret 2017. 

Ved brug af kontokort afleveres kassebonen til 
Johannes på blanketten ”kassebon v/ køb på 
debitorkort”. 

JØS

4. Procedure for udførelse 
af anlægsarbejde 

• Oplæg eftersendes

Procedure godkendt. JØS 
TTO

5. Salg af menighedshus 
og jord i Herslev  

Der er enighed om at sælge menighedshus og jord i 
Herslev og at bygge nyt menighedshus i Gevninge, 
jf. udspil fra provsten. Provsten har indkaldt de to 
menighedsråd til møde herom den 30. oktober 2018.

TTO

6. Orientering ved 
formanden

  - TTO

7. Orientering ved præsten Der er Allehelgensgudstjenester i Kornerup og 
Gevninge Kirker den 4. november 2018. 

HBA

8. Orientering ved 
kontaktperson

- MAS

9. Nyt fra medarbejder- 
repræsentanten

- TBH



10. Nyt fra udvalg 
• Kirkeværger

Anlægsarbejder i Kornerup (p-plads og taget på 
graverbygning) skal laves i 2018, da pengene er 
bevilget i 2016. 

Anlægsarbejder i Gevninge (dør til tårn, 
murerarbejde - opretning af gulv og malerarbejde) 
skal færdiggøres i 2018, da pengene er bevilget i 
2016.

PWI 
CBP

• Aktivitetsudvalg  Efter ordet maden på bordet har fået ny ”madmor”. 
Frokostmøderne trækker fulde huse. Der er 
gospelarrangement i december. Der er musik ved de 
2 gudstjenester 1. juledag. Der er planlagt et nyt 
arrangement til næste år i form af en musik-aften-
gudstjeneste ”Syng påsken ind” og ”Syng pinsen 
ind”.

MØS

• Præstegårdsudvalg Præstegården står tom igen og skal gøres klar til en 
ny præst.

JØS

11. Eventuelt Næste møde begynder kl. 18. Alle


