Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 16. januar 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Mette og Jette
Referat: Trine T
1.Godkendelse af
dagsorden
2. Siden sidst

Alle
Status på salg af menighedshus: Johannes styrer
processen som formand for præstegårdsudvalget og
indkalder udvalget, når der er grundlag herfor. Der
har været gennemgang af området ved
landinspektør. Der er mange regler for salg af
menighedshus og jord, og provstiet skal godkende
de forskellige skridt i processen. Menighedshuset
sælges med en grund på 15.000 kvm.
Landinspektøren arbejder på at afklare skellet.
Johannes har indenfor kort tid møde med 2
ejendomsmæglere.
Der er et godt samarbejde i præstegårdsudvalget
omkring processen.

Alle

Der har kort før jul været forsøg på indbrud i kapellet
ved Kornerup Kirke.
Menighedsrådet har inden jul fået en henvendelse,
der problematiserer udlevering af sukker til små
børn. Vi drøfter på næste møde eventuelle
retningslinjer for servering til arrangementer.
3. Økonomi

Regnskabet for 2018 er ved at blive afsluttet.

JØS

Der skal fokus på færdiggørelse af projekter –
herunder planlagte projekter for frie midler.
Kollektkontoen er opgjort for 2018.
4. Mødedatoer 2019
Forslag: 12.3 - 30.4
(budgetmøde) - 4.6 - 20.8 8.10 - 26.11

Der afholdes møde:
12.3 kl. 18.30 – 30.4 (budgetmøde) kl. 18.30 – 28.5
kl. 18 – 20.8 kl. 18.30 – 8.10 kl. 18.30 - 26.11 kl. 18

TTO

6. Orientering ved
formanden

Provsten har haft kontakt til biskoppen vedrørende
TTO
opslag af stillingen som præst. Biskoppen ønsker
endnu et samarbejdsmøde med de to menighedsråd,
inden stillingen opslås.

7. Orientering ved præsten

Konfirmanderne er tilmeldt konfirmandtræf i Roskilde
Domkirke. De transporteres med bus.

HBA

Der bliver konfirmationer i Herslev og Gevninge
Kirker i 2019.
8. Orientering ved
kontaktperson

-

PWI

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

10. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Der er lavet ny tårndør i Gevninge Kirke. Der skal
opsættes lys ved graverbygningen.

PWI
CBP

Der sendes rykker til stiftet vedr. svar på ansøgning
om kalkning af Kornerup Kirke.
•

Aktivitetsudvalg

-

MØS

•

Præstegårdsudvalg

Præsteboligen er klargjort til indflytning af ny præst.

JØS

-

Alle

11. Eventuelt

