
Menighedsrådsmøde –Gevninge-Kornerup Menighedsråd 

Referat fra menighedsrådsmøde den 24. januar 2023 kl. 17-20 i sognehuset  

Tilstedeværende: Maj-Britt Ronæs, Anne-Grethe Harlou, Eva Ankjær Andersen, Henriette B.W. 
Andersen, Johannes Østergaard, Trine Toldam, Lisa Bang, Jette Laage-Petersen (referent) 

1.Godkendelse af 
dagsorden

Godkendt – punkt 6 flyttes til sidste punkt (lukket 
punkt).

Alle

2. Siden sidst Godt nytår Alle

3. Økonomi 

Godkendelse af 
regnskabsinstruks

Der har været en række slutopgørelser med 
provstiet. Eneste udestående er sognehuset, hvor 
rådet har et udlæg. 
Der har været kasseeftersyn i nov. 
Vi er overgået til elektronisk bilagshåndtering. 
Ønske om ugentlig afregning på udlæg fra 
kassereren, hvilket blev besluttet. 

Ad godkendelse af regnskabsinstruks: Tilføjelse til 
bilag 8 vedr. beløbsgrænser for indhentning af flere 
tilbud: vi henholder os til provstiets retningslinjer. 
Ved mindre udgifter til vedligeholdelse er der en 
beløbsgrænse på 3000 kr. 

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

JØS

4. Mødedatoer i 2023 

Forslag: 15/2 -14/3 - 19/4 - 
23/5 - 14/6 - 22/8 - 20/9 - 
10/10 - 29/11 

Årshjul vedlagt

Vedr. 15.2 – ændres til den 16.2 kl. 17.30  
Vedr. 14.6 – ændres til den 13.6  

Herudover er de foreslåede datoer vedtaget.

TTO



5. Betaling for koncerter 
mv. i vores kirker 

Bilag vedlagt

Af bilaget fremgår det, at korkoncerter og 
fællessang fortsat bør være gratis, men ellers 
forslag om, at øvrige koncerter og arrangementer 
kan der tages betaling for. Man kunne overveje at 
gå sammen med andre kirker om dyrere 
arrangementer.  

Der var ikke stemning for, at der tages betaling for at 
deltage i et arrangement i en af vore kirker. 

Oversigten over planlagte arrangementer sendes til 
rådsmedlemmerne til orientering forud for næste 
møde. 

EAA

6. Musik ved gudstjenester 
- hvordan bruger vi vores 
musiske personale 

Bilag udleveret på sidste 
møde

Punktet behandles som lukket punkt. TTO

7. Sammenkomst 
menighedsråd - personale

En fælles sammenkomst for både menighedsråd og 
personaler i både Herslev og G-K kirker blev drøftet, 
og ideen er god, men må udsættes til næste år.  

Organist Claus Røllum har snart 50 års jubilæum i 
Gevninge-Kornerup-Herslev sogne samt fylder rundt  
i år. 
Forslag om en jubilæumskoncert med kirkens 
musiske personale, med efterfølgende traktement i 
sognehuset i et samarbejde mellem de to råd. 
Ansvarlige: de to kontaktpersoner. Anføre at det er 
ønskeligt med tilmelding af hensyn til det 
efterfølgende arrangement. Der tages også kontakt 
til Sæby-Gershøj. 
Dato meldes ud efterfølgende.

JØS 
AGH 
TTO

8. Menighedsmøde 2023 

# indhold - eventuelt oplæg 
# tidspunkt på året   
# uafhængigt af gudstjeneste 

Forslag:  
Helhedsplan for kirkegårdene kunne inspirere til 
menighedsmødet, der kunne kobles som et møde 
med hhv. orientering om sognenes arbejde og en 
kirkegårdsvandring. Hvad vil man i et landsogn som 
vores med kirkegården. Dato planlægges på næste 
møde.

TTO 
JØS



9. Ansættelse af ny 
præstesekretær 

Stillingen er slået op igen med ansøgningsfrist 
6.2.23. Det undersøges, om der skal nedsættes et 
ansættelsesudvalg. I givet fald deltager AGH 
sammen med præsten og et medlem fra Herslev råd 
ved ansættelsen. Rådene skal godkende den 
kandidat, præsten indstiller til ansættelse i stillingen. 

AGH 
TTO 
HBA

10. Orientering ved 
formanden

- TTO

11. Orientering ved 
præsten

- De grå eminencer starter op igen 7.2. 
- Fastelavn 19.2 i Kornerup kirke – traktement? Der 
bestilles 40 stk. boller i Rema – Maj-Brit henter. 
Trine og Johannes står for tøndeslagningen. 
- 12.3 er der indsamlingsgudstjeneste kl. 9 i 
Gevninge for Folkekirkens Nødhjælp (og der er 
koncert samme eftermiddag i Gevninge kirke) 
- 25.3 er der ’Kærlighedsdag’ for vordende brudepar 
- Konfirmationer fremover – drøftes på næste møde 
under et punkt på dagsordenen (ift. St. Bededag)

HBA

12. Orientering ved 
kontaktperson

- Assisterende kirketjener er pt. Mette Østergaard. 
- Graveren er pt. sygemeldt, og der er ingen vikar. 
- Præstesekretæren ophører i sin stilling pr. 31.1.23.

AGH

13. Nyt fra medarbejder- 
repræsentanten

Præsten oplyser på personalets vegne, at der er 
meget koldt i kirkerne. Johannes oplyser, at der 
arbejdes med indstilling af varmen.

TBH

14. Nyt fra udvalg 
• Kirkeværger

Der har været brandeftersyn fra kommunen i 
Gevninge Kirke.

JØS 
CBP

• Ak*vitetsudvalg  Årsplan for aktiviteterne udsendes med næste 
mødeindkaldelse.

EAA

• Præstegårdsudvalg Den nye Højskolesangbog er bestilt. JØS

15. Eventuelt Sogneudflugt er planlagt til den 25. maj 2023. 
Udflugten skal gå til Vinderød Kirke og Kirkegård, 
hvor der vil være en rundvisning. Frokost på 
Hundested Kro.

Alle

16. Lukket punkt
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