Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 28. maj 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Toni Djurhuus, Hanne Eliasen, Maj-Britt Skjoldan, Per Willemoes.
Referat: Jette Laage-Petersen
1.Godkendelse af
dagsorden

Tilføjelse til pkt. 4: Præstegårdsudvalget (under
fordeling af poster).
Dagsorden godkendt.

Alle

2. Siden sidst

Proces med ansættelse af ny præst; en god proces,
der fungerede godt. Menighedsrådet indstillede
Henriette Brix Worm Andersen.
Præsten forventer at flytte ind i præstegården pr. 1.
juli 2019, hvilket er meddelt stiftet.

Alle

3. Økonomi

a. Synspunkter vedr. udkast til budget er drøftet JØS
pr. mail, hvorfor forslag til budget skal
vedtages i dag.
Det udsendte detaljerede regneark og de foregående
to års tal ligger til grund for driftsbudgettet.
Tildelte ligningsmidler for 2020 forventes at blive:
2.205.000 kr.
To anlægsønsker er lagt ind i budgettet:
Fællesgravene i Gevninge (til 180.000 kr.) og
materialeplads i Gevninge (til 420.000 kr.).
Der er yderligere behov for urnegravsteder på
Gevninge kirkegård.

a. Godkendelse af
foreløbigt budget
2020
-Udkast til budget er tidligere
udsendt – endeligt budget til
godkendelse eftersendes
b. Godkendelse af
kvartalsrapport for 1.
kvartal 2019 – bilag
vedlagt

Der er budgetteret med et positivt resultat på 42.000
kr.
Beslutning: Budget 2020, foreløbig udmelding,
afleveret 28.5.2019 9:52 blev behandlet og godkendt
på MR-mødet.
b. Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev
behandlet og godkendt på MR-mødet.
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4. Godkendelse af Per
Per Willemoes’ ønske om at udtræde af
TTO
Willemoes’ ønske om at
menighedsrådet blev taget til efterretning. Dette
udtræde af menighedsrådet meddeles provstiet.
- Kontaktperson: Posten deles mellem Maj-Brit
Fordeling af poster
Skjoldan og Trine Toldam.
-kontaktperson
- Kirkeværge i Gevninge: Per Willemoes
-kirkeværge i Gevninge
fortsætter med de almindelige kirkeværge
-næstformand
opgaver.
-underskriftsberettiget
- Næstformand: Johannes Østergaard
- præstegårdsudvalget
- Underskriftsberettiget: Johannes Østergaard
- Præstegårdsudvalget: Trine Toldam.
Suppleringsvalg
Suppleringsvalg: Der mangler 2 ordinære
medlemmer og nogle suppleanter (for Gevninge
sogn). Dette meddeles biskoppen, og vi beder denne
om at udskrive suppleringsvalg.
5. Nyt menighedshus i
Gevninge

Kort orientering ved formanden for
præstegårdsudvalget, JØS.

-ansættelse af
bygherrerådgiver
-fortsættelse af proces med
Lind og Risør
- placering af maskinhus

Tegninger af nyt menighedshus ved Lind & Risør
præsenteres og drøftes. En handicap
parkeringsplads bør overvejes og det tilstræbes, at
der er tilstrækkelige p-pladser til personalet.
Der arbejdes med en totalentreprenør til at bygge
huset på basis af foreliggende skitse. Pris: ca. 3,2
mio. kr. + møbler.

Kort orientering om salg af
menighedshus i Herslev

Ift. ansættelse af en bygherrerådgiver, der kan følge
og rådgive ifm. byggeriet; det foreslås at
menighedsrådet antager en sådan. Dette ville i så
fald også skulle behandles i Herslev menighedsråd.
Besluttes dette, kan Byggeudvalget antage
vedkommende. Menighedsrådet er enige i at vi
ansætter en bygherrerådgiver.
Spørgsmålet om placering af maskinhus: vi
tilstræber at følge kirkegårdsplanen.
Ift. salg af eksisterende menighedshus: med
udgangen af 2. kvartal påbegyndes annoncering.
Formidlingsaftale er godkendt i provstiet. Og
udstykningsprocessen kører.
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JØS
TTO

6. Udstilling af ’Esbjerg
evangeliet’ i
Menighedshuset i Herslev
Kan Skoletjenesten Skibet
udstille i Menighedshuset i
Herslev?

Er ikke aktuelt længere.

HBA

7. Fælles kordegn i Lejre
Provsti

Et ønske om at ansætte en fælles kordegn i
provstiet, der skal have ansvar for indtastning af
oplysninger vedr. kirkelige handlinger og
personregistrering. Dette forudsætter en
samarbejdsaftale, der i så fald skal tiltrædes på
budgetsamrådet i august.
Beslutning: MR beslutter at tiltræde ansættelsen af
en fælles kordegn.

TTO

8. Orientering ved
formanden

Formanden orienterer om sin deltagelse i
formandsmøde.

TTO

Der er provstesyn den 6. juni i Gevninge kirke, og
den 11. juni i Kornerup samt i præstegården samme
dag.
9. Orientering ved præsten

Konfirmationen den 17.5 i Gevninge kirke forløb
godt.

HBA

Den nye gudstjenesteliste kommer snart.
Sognene var repræsenteret ved Aktivitetsdag i
Gevninge den 25.5, og der bl.a. foldet engle af
gamle salmebøger, som fx kan uddeles til børnene
ifm. juleaftensgudstjenesterne.
HBA vil kontakte dagplejerne for at samkøre med
babysalmesang for mødre/børn i efterårssæsonen.
10. Orientering ved
kontaktperson

Udgår.

PIW

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Der er startet en ny gravermedhjælper-vikar: Valerie.

TBH

12. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Istandsættelsen af den gamle dør på Gevninge kirke
er nu gennemført, og der foreligger en rapport vedr.
det historiske inventar: indgangsdøren før og efter
konservering (ved snedkerkonservator Henning
Pedersen og søn).

PWI
CBP
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•

Aktivitetsudvalg

Formanden for Aktivitetsudvalget orienterer om bl.a.:
Der afholdes en fælles sommerudflugt til bl.a. Såby
kirke den 15. juni for menighedsråd og personale.

MØS

Et fællesmøde ønskes på sigt afholdt med Herslev
MR Aktivitetsudvalg, med kirkernes musikere – med
det formål at man kan udveksle ideer. Formændene
koordinerer mødet.
Overvejelse: skal prisen på frokostmøderne sættes
op til fx 40 kr.? Sættes på som punkt på næste
mødedagsorden. Priserne undersøges – også ift.
hvad man tager i andre sogne.
Den 3. maj var et fantastisk foredrag med cello af Ida
Riegels i Kornerup kirke.
•

Præstegårdsudvalg

13. Eventuelt

Intet at berette.

JØS

Noget nyt om Kornerup kirke? Vi er i proces,
kalkningen forventes at finde sted i år.

Alle

Henriette ønsker nu i henhold til budgettet at indkøbe
100 Salmer i et antal eksemplarer, og der er også
ønske om at indkøbe flere salmebøger til Kornerup
kirke (15 stk). Der er afsat 15.000 kr.
Gravering af en salmebog koster 25 kr.
HBA undersøger priser.
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