Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde d. 24. oktober 2017 kl. 19.00 i Gevninge kirke.
Afbud fra Jennifer og Maj-Britt
1.Godkendelse af
dagsorden
2. Godkendelse af
kirkegårdsplan for
Gevninge Kirkegård Birgitte Fink fremlægger
kirkegårdsplanen.

Godkendt

Alle

TOD
Overordnet er planen godkendt.
Der skal tegnes menighedshus og nyt maskinhus
ind i planen.
Der skal nye forhække på gravstederne.
Der kun sælges gravsteder på Paradisengen i
nuværende gravfelt.
Den endelige plan godkendes på næste møde.

3. Økonomi
- Godkendelse af endeligt
budget 2018 - vedlagt
- Godkendelse af
kvartalsrapport for 3.
kvartal kvartalsrapporten
eftersendes
- Behandling af
revisorprotokollat vedr.
årsafslutning 2016 vedlagt
- Regnskabsinstruks

Budgettet er godkendt i Provstiet.
MR godkendte det endelige budget afleveret på
økonomiportalen 10/10-2017 16:55
Der er nogle skævheder i forhold til, hvordan vi
budgetterer. Det går op, men der skal rettes op på
det i budget 19, så der bedre kan styres
regnskabsmæssigt.
Det besluttes, der ikke skal tegnes forsikring på
bankkonto.
Kvartalsrapport er godkendt.
Da revisionen for 2016 ikke gav anledning til
bemærkninger i revisorprotokollatet, er det taget til
efterretning uden yderligere bemærkninger

- Status på brug af
anlægsmidler - der er
Forlagt og godkendt.
brug for en status på,
hvilke anlægsarbejder der
Der er behov for en gennemgang af anlægsmidler i
vil blive lavet i år.
Gevninge. Toni, Johannes, Mai-Britt, Trine, Trine
afholder hurtigst muligt et møde.
Punktet tages op igen på næste MR møde.

Til orientering er der fremadrettet 2 år til at bruge
anlægsmidler. Herefter trækkes de tilbage.
Katafalk købes, der indhentet tilbud. Den er
motoriseret.

4. Kalkning af Kornerup

Charlotte kirkeværge i Kornerup.

Kirke

-Orientering/beslutning af Charlotte styrer processen.
Charlotte anviser regninger til betaling, for at sikre at
proces - Charlotte
arbejdet, der betales for, er udført.
deltager i dette punkt.
- Fordeling af
gudstjenester, når
Kornerup Kirke er
lukket.*1
- se vedlagt billag.

Charlotte informerer løbende om processen,
hvornår arbejdet går i gang, og hvornår arbejdet
forventes afsluttet.
Der er opmærksomhed omkring den kommende
konfirmation i forhold til kalkning og lukning af
kirken.

Primært tilgår gudstjenesterne til Gevninge kirke.

5. Allehelgen-

Godkendt.

gudstjenester

Henriette ønsker at
bidrage med sine egne
erfaringer (hun
har speciale i sjælesorg og
døden, så hun vil meget
gerne bidrage med noget
nyt); Henriette foreslår,
at den sidste 1/3 af
gudstjenesten foregår ude
ved fællesgraven.
6. Julekurve
Vi fik sidste jul et par
henvendelser om
julekurve. Der er derfor
behov for nogle nærmere
retningslinjer for tildeling
af julekurve i vores sogne.
7. præstebolig

Ansøgninger om julekurv går via Præsten.
Per behandler ansøgningerne.
Toni udarbejder et ansøgningsskema og sender til
Henriette.
Der reklameres ikke for julekurve.

Orientering fra Tine

TTO

Fremtidig placering af
præstebolig og
menighedshus i pastoratet
- jf. tidligere udsendte
orienteringer.
8. Kirkebil *2

Henriette undersøger nærmere. Sættes på næste
gang.

9.Orientering ved
formanden

Intet at bemærke

TTO

10.Orientering ved præsten Der kommer en spændende
reformationsgudstjeneste på søndag. Der er bestilt
snitter.
11.Orientering ved
kontaktperson

Der afholdes personalemøde 21. november kl 9.00

PW

12.Nyt fra medarbejder rep. Personalet ønsker, der laves et
personalearrangement sammen med MR.
Dette bliver et punkt på næste dagsorden.

TBT

13.Nyt fra udvalg
Kirke og kirkegårdsudvalg

Der er tjekket klokkeophæng i Kornerup Kirke – alt
ok.
Lågen ind til kirkegården i Kornerup bliver monteret
25/10
Nyt låg til jorden fra kirkegården i Kornerup bliver
også sat på i morgen

Aktivitetsudvalg

De faste arrangementer kører.
MØS
Det fungerer godt med annoncering i avisen
Hjemmesiden opdateres løbende, nu kan man læse
om, hvad kollekt går til. Der er også kommet
beskrivelse af fadderbarn.
50-80 mennesker kommer til Frokostmøderne i
Herslev.
Der planlægges nyt møde i november, for at
planlægge næste periodes aktiviteter.
Der undersøges om, der er frivillige fra menigheden,
som vil deltage med det praktiske ved aktiviteter.

Præstegårdsudvalg

Mureren er begyndt at filse murværket.

14.Evt.

Til næste møde i november (d.29)er der valg til de
indbyrdes poster.
Overvej til næste møde, hvordan de fremtidige
møder skal være, hyppighed, noget der skal ændres
ect.
Næste møde starter kl. 18 med smørebrød

JØS

*1 Spørgsmål fra Henriette: Hvordan ønsker Gevninge Kornerup fordelingen af Kornerups
gudstjenester i perioden? Overgår de bare 100 % til Gevninge, eller skal pastoratets øvrige
kirke Herslev indgå i fordelingen? Som tiden skrider frem ift præsteansættelsen, ser det ud til
at jeg kommer til at skulle lave kommende gudstjenesteliste for jan-marts, som personalet
skal have ultimo november måned.

*2 Henriette oplever, at der er et begyndende behov hos nogle af de ældre i de 3
sogne for en kirkebil (taxi). Henriette har kontaktet øvrige sogne for at høre, hvordan
de gør; menighedsrådet betaler vognmanden. Vil Gevninge-Kornerup i samarbejde
med Herslev bidrage med en kirkebil, så vores gangbesværede ældre fortsat kan
komme i kirke?

