Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 25. juni 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Jette
Fraværende: Toni
Referent: Trine
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

2. Siden sidst

Henriette er ansat som præst pr. 1. juli 2019.
Henriette indsættes i Gevninge Kirke den 18. august
2019 kl. 10.30.

Alle

Home påbegynder salget af menighedshuset i
Herslev den 1. juli 2019. Der er sat midlertidige
skelpæle, der afgrænser den grund, der hører til
menighedshuset. Hundelufterstien etableres i den
kommende tid.
3. Økonomi

Der er sendt ansøgning til provstiet med anmodning
om anvendelse af frie midler til forskellige arbejder
på Gevninge og Kornerup Kirkegårde.

JØS

4. Størrelsen på
brugerbetaling i
forbindelse med
arrangementer med
spisning

Det besluttes, at prisen på deltagelse i
fredagsmøderne ikke sættes op men fastholdes på
30 kr. Menighedsrådet tilbyder Herslev
Menighedsråd at kompensere for den manglende
indtjening ved ikke at sætte betalingen op til 40 kr.

MØS

5. Orientering ved
formanden

Stiftet er anmodet om at udskrive suppleringsvalg til
menighedsrådet for Gevninge Sogn.

TTO

6. Orientering ved præsten

Der afventes svar fra dagplejen i forhold til at tilbyde
dagplejen at komme til rytmik i kirken.

HBA

7. Orientering ved
kontaktperson

-

MSK

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

9. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Der er afholdt provstesyn i begge kirker.
Der arbejdes i Kornerup på at finde en arkitekt, der
kan være tilsynsførende i forbindelse med kalkning
af kirken.

PWI
CBP

•

Aktivitetsudvalg

Programmet for frokostmøderne i efterår 2019 og
forår 2020 er fastlagt. Det fungerer godt med vores
annoncer i Lejre Lokalavis, der nu udkommer i et
større område.

MØS

•

Præstegårdsudvalg

Der har været afholdt provstesyn i præstegården.
Præstegården er på denne baggrund blevet malet
indvendig, gulvene er blevet slebet, og der er
foretaget diverse småreparationer i henhold til
synsrapporten.

JØS

Kirkens antependium repareres.

Alle

10. Eventuelt

