Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde den 20. august 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Mette Østergaard, Toni Djurhuus, Hanne
Eliasen, Henriette Brix Andersen, Trine Barfoed Hansen, Jette Laage-Petersen (referent).
Afbud: Maj-Britt Skjoldan.
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden er godkendt.

Alle

2. Siden sidst

Henriette Brix Worm Andersen er den 18. august
2019 indsat ved to velbesøgte indsættelsesgudstjenester i hhv. Gevninge og Herslev kirker,
forestået af provsten.

Alle

Pastoratet har fået tilbud om at få et flygel forærende
(Hindsberg). Der er dog omkostninger forbundet med
flytning og opbevaring af et flygel. Det er besluttet fra
både Herslev og Gevninge-Kornerup menighedsråd
at tage imod det til 6000 kr. + moms for flytningen,
og med opbevaring i Gevninge kirke til det nye
menighedshus er færdigt.

3. Økonomi
- Godkendelse af
kvartalsrapport for 2. kvartal
2019 (bilag vedlagt)
- Kollekt – godkendelse af
forslag til disponering (bilag
vedlagt)
- Regnskabsinstruks

4. Forslag om ændring af
nadverritual i forbindelse
med barnedåb

2. Kvartalsrapport:
Kommentar: El forbruget i hhv. Gevninge og
Kornerup kirker er (for) højt, særligt i månederne fra
nov.- april inkl. - en tendens, der bør være
opmærksomhed på. JØS har lavet en oversigt over
elforbruget for begge kirker til orientering og
overvejelse. Beslutning om at få Energitjenesten ud
til at rådgive om en mere optimal løsning.

JØS

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2019 blev behandlet
og godkendt på menighedsrådsmødet.
Kollekt:
Der er på en ældre kollektkonto et indestående på kr.
7.500, som nu er overført til den nuværende
kollektkonto. Det besluttes, at en del af dette beløb –
6000 kr. - doneres til Kafé Klaus (Kirkens Korshær i
Roskilde) under forudsætning af, at Herslev MHR er
enige heri.
Regnskabsinstruks:
Menighedsrådet har godkendt den ajourførte
regnskabsinstruks for Gevninge-Kornerup
menighedsråd, pr. d.d. (Bilag til regnskabsinstruks
2019, dateret 18.6.2019).
Nadverritualet fra børnegudstjenesten ønskes
fremover brugt ifm. højmesser med barnedåb som
nyt fast ritual. Dette besluttes forsøgsvis afprøvet for
en periode året ud.

5. Salg af menighedshuset i Ad salget: Der var stor interesse, og
Herslev – etablering af nyt
menighedshuset blev solgt hurtigt. Der er
menighedshus i Gevninge
overtagelse pr. 1.2.2020.
Ad nyt menighedshus: Det er tidligere besluttet at
hyre en bygherrerådgiver (arkitekt), og at MHR
deltager i valget heraf. Det byggetekniske vil skulle
ligge hos entreprenøren. MHR beslutter at kontakte
den bygherrerådgiver, som stiftet har anbefalet, og
som har forstand på det kirke-arkitektoniske.

HBA

JØS
TTO

6. Orientering ved
formanden

Stiftet er blevet anmodet om at udskrive
suppleringsvalg for Gevninge sogn, idet der er to,
snart tre medlemmer fra Gevninge, der er udtrådt
hhv. udtræder pr. 1.11.2019 af menighedsrådet. Når
stiftet vender tilbage skal der afholdes orienteringsog opstillingsmøde.

TTO

Genautorisering af personer på Kirkenettet:
Det besluttes, at formanden bemyndiges til at
foretage genautorisering af hidtidigt autoriserede
personer med adgang og rettigheder til IT-systemer
på Kirkenettet inden den 15.9.2019.
7. Orientering ved præsten

HBA takkede mange gange for menighedsrådets
indsats og deltagelse ifm. hendes
indsættelsesgudstjeneste, den 18.8.19.

HBA

Den gamle messehagel i Kornerup ønskes repareret,
da den ikke kan bruges som den er nu (der er hul i
den). Mette Udesen (lokal kunstner), der også skal
reparere Gevninge Kirkes antependium, vil give et
tilbud på messehagelen. Desuden mangler der en
rød messehagel til Gevninge.
Salmebogen ”100 Salmer” er bestilt og under
levering.
8. Orientering ved
kontaktpersonen

-

MSK

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

10. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Kornerup: Der er modtaget tilbud fra to arkitekter til
at føre tilsyn med kalkning af kirken.

PWI
CBP

Gevninge: der er modtaget synsrapport fra
provstesynet. Der indhentes tilbud fra stenhugger på
sikring af løse gravsten. Der omprioriteres i forhold til
de planlagte arbejder for de frie midler, hvis der efter
kirkeværge og formands vurdering er mangler i
synsrapporten, der skal udbedres i år.
•

Aktivitetsudvalg

Frokostmøderne afholdes i menighedshuset i
Herslev i efteråret 2019 og i Nødager i foråret 2020.

MØS

Der opstartes babysalmesang, hvis der modtages
nok tilmeldinger.
•

Præstegårdsudvalg

-

JØS

11. Eventuelt

Distriktsforeningen har udsendt tilbud om
inspirationsmøde den 12. september.

Alle

