Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 20. november 2018 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Toni
Referent: Trine T
1.Godkendelse af
dagsorden
2. Siden sidst

Alle
Godkendt
Referat fra det fælles menighedsrådsmøde med
Herslev Menighedsråd blev underskrevet.

Alle

Der har været afholdt møde i præstegårdsudvalget
vedrørende salg af menighedshus og jord, hvor den
gamle præstegårdshave blev besigtiget med henblik
på udskillelse til salg. Det blev aftalt at indhente
tilbud fra 2 ejendomsmæglere og at kontakte en
landmåler.
3. Valg af
enkeltmandsposter:

Alle

Formand
Næstformand
Kirkeværge Kornerup
Kirkeværge Gevninge
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Bygningssagkyndig
Underskriftsberettiget

Trine
Per
Charlotte
Per
Johannes
Jette
Per
Afventer
Trine og Per

Honorar til formand,
kirkeværger, kontaktperson
og kasserer

Der ydes honorar til formand, kirkeværger,
kontaktperson og kasserer efter gældende takster.
Der ydes endvidere honorar til formanden for
aktivitetsudvalget, jf. § 20 i lov om menighedsråd og
formanden for præstegårdsudvalget. Honoraret skal
svare til honoraret til kirkeværgen.

4. Økonomi

JØS

- Godkendelse af
kvartalsrapport for 3. kvartal
2018 – bilag vedlagt

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2018 blev behandlet og
godkendt på menighedsrådsmødet. Det skal dog
bemærkes, at resultatet skal korrigeres med kr.
291.410,73 som skyldes lønninger bogført på formål
9999.

-Godkendelse af
revisionsprotokol vedr.
årsregnskabet 2017 – bilag
vedlagt

Revisionsprotokollen blev godkendt og underskrevet.

Der er enighed om at midlerne til indkøb af maskiner
i 2018 anvendes til fældning af træer på Gevninge
Kirkegård.
Anmodning om udbetaling af anlægsmidler er sendt
til provstiet.
6. Orientering ved
formanden

Arbejdstilsynet har oplyst, at man ikke kan aftale tid
for besøg, da et risikobaseret tilsyn altid er uanmeldt

TTO

Der er sendt rykker til stiftet for godkendelse af
kalkning af Kornerup Kirke
7. Orientering ved præsten

HBA
-

8. Orientering ved
kontaktperson
9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten
10. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

MAS
TBH
Gevninge: Etablering af den nye forplads foran
kirken påbegyndes i næste uge. Der etableres
faskine i forbindelse med tagnedløbet. Mureren har
ordnet gulvet i kirken og sakristiet.
Der har været afholdt møde med en konservator fra
Køge vedrørende kirkedøren. Der er enighed om at
gå videre med tilbuddet fra konservatoren og søge
stiftets tilladelse til renovering af kirkedøren.
Kornerup: Opretning af parkeringspladsen
påbegyndes snarest.

PWI
CBP

•

Aktivitetsudvalg

Arrangementer i 2019 er i proces. Der er lavet aftale
med en cellist den 3. maj 2019, der cykler fra
Nørrebro til Skagen og giver koncerter undervejs.
Koncerten bliver i Kornerup Kirke.

MØS

•

Præstegårdsudvalg

Præsteboligen står tom og skal gøres klar til
indflytning af ny præst.

JØS

11. Eventuelt
Forslag til næste møde:
15. januar 2019

Alle
Næste møde er onsdag den 16. januar 2019 kl.
18.30.

