Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 8. oktober 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Mette Østergaard, Toni Djurhuus,
Henriette Brix Worm Andersen, Hanne Eliasen, Trine Barfod Hansen, Maj-Britt Skjoldan, Jette
Laage-Petersen (referent).
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Alle

2. Siden sidst

Der har været et problem med orglet i Gevninge
kirke, da der skulle skiftes en sikring, hvilket nu er
udbedret.

Alle

Forslag om at sætte et stempel i de nye salmebøger
(100 nye salmer). Spørgsmål om, hvorvidt der skal
være et fælles stempel for begge kirker? Dette
vedtages.
Det flygel, som MHR har fået forærende, står nu, og
indtil videre, på lager i Århus.
Der har været besøg fra Energitjenesten i begge
kirker, og rapporten viser, at vi ikke har en decideret
eltyv, men der er mere aktivitet i kirkerne, hvorfor
varmeregningen er steget lidt. I Kornerup kirke er nu
skiftet et filter, og der er justeret, så der ikke
fremover bruges så meget varme. Dette skal
løbende følges.

3. Økonomi
•

•

Endelig godkendelse af
budget 2019 – budget
eftersendes
Godkendelse af
revisionsprotokollat

Der har været budgetsamråd, og vi har fået bevilget
midler til en ny fællesgrav. Ligningsbeløbet blev
bekræftet.

JØS

Der er justeret lidt ift. budgetbidraget, afleveret i juni
måned. Budgettet til el til de to kirker er justeret lidt
op. Andre justeringer er ift. udgifter til præstegården
hhv. det nye sognehus samt Gevninge kirkegård.
Budget 2020 - endelig udmelding afleveret
04-10-2019 12:29 – er hermed behandlet og
godkendt på menighedsrådsmødet.
Ad godkendelse af revisionsprotokollat vedr.
årsregnskab 2018:
Alle tidligere nævnte forhold er bragt i orden.
Ift. opbevaring af regnskabsbilag mht. hvor original
bilagene opbevares, så ligger de enten hos
kassereren eller hos graveren, hvilket skal tilføjes
regnskabsinstruksen.
Menighedsrådet tager revisors bemærkninger til
efterretning.
Revisionsprotokollatet godkendes og underskrives af
samtlige medlemmer.

4. Nyt menighedshus i
Gevninge

Der har været afholdt møde med arkitekt Jesper
Herbert, Arp og Nielsen, der udarbejder et
skitseforslag.
Byggeudvalget består nu af JØ, TT og Trine Gylstorf
(Herslev), der mødes efter behov, Forholdene på
grunden skulle afklares indledningsvis. JØ har også
afholdt møde med kommunen. Vejen langs kapellet
er menighedsrådets interne anliggende.
Ønsker vi ikke at beholde vejen er dette lovligt.
Byggefeltet kan så udvides fra 7 – 11 meter.
Den nuværende maskinbygning bevares og laves
om til graverfaciliteter. De mangelfulde
parkeringsforhold drøftes.

JØS
TTO

5. Orientering ved
formanden

PU meddeler, at det er alle menighedsrådsmedlemmers ansvar at følge med i det, der kommer
fra provstiet via DAP’en.

TTO

TT besvarer et skema fra provstiet om, hvorvidt vi
som MHR ønsker at gøre brug af en evt. fælles
kommende kordegnefunktion i provstiet. Rådet har
tidligere drøftet og besluttet, at det ønsker man at
deltage i. En fælles kordegn vil blive finansieret af
provstiets anlægsmidler.
TT har haft søgt stiftet om tilladelse til at afholde
suppleringsvalg i Gevninge. Således er det Tonis
sidste rådsmøde i dag, og der er dermed kun to
medlemmer, der repræsenterer Gevninge ud af fem.
Der er ikke endnu noget svar fra stiftet. Der vil skulle
afholdes orienterings og opstillingsmøde, og
afholdes et valg.
Næste ordinære MHR valg er i september 2020. Der
skal være orienteringsmøde vedr. det kommende
valg den 12.5.2020.
Ift. et kommende menighedsmøde – i det nye år –
kan vi bl.a. orientere om hhv. ny præst og det nye
menighedshus. Datoen fastsættes ved næste MHR
møde (ud fra den nye gudstjenesteliste).
6. Orientering ved præsten

HWA har et godt fungerende babysalmesang hold
sammen med dagplejerne i byen.

HBA

God tilslutning til efterårets syng-efteråret ind
gudstjeneste i Kornerup.
Endvidere en god tilslutning af besøgende til
TROsfestivalen i september, også fra vore sogne.
Tak til graverne for deres hjælp ved festivalen.
Der er afholdt to gode høstgudstjenester, i flot
pyntede kirker, med flot tilslutning. Forslag om at
afholde høstgudstjenesterne fremover i løbet af
september måned.
Julehjælp: Præsten står for at forvalte pastoratets
julehjælp.
7. Orientering ved
kontaktperson

-

MAS

8. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

9. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

TT har talt med kirkeværge CBP (Kornerup). En
arkitekt skal holde øje med kalkningen af Kornerup
Kirke, og der er afsat 50.000 kr. til dette. Vi skal
revidere budgettet og have provstiets godkendelse
inden igangsættelsen. Muligvis kan den indvendige
kalkning sættes i gang i vinter.

PWI
CBP

I Gevninge kirke er antependiet blevet repareret.
•

Aktivitetsudvalg

Efter ordet – 2.10 – godt besøgt. Fremover afholdes
gudstjenesten /arrangementet fra kl. 17.30 for at
tiltrække flere deltagere.

MØS

Carl Nielsen koncerten den 11.9 i Gevninge kirke
trak fulde huse.
Frokostmøder: generelt også en meget god
tilslutning, først afholdte var den 11.9, og næste
gang er den 11.10 omhandlende Kafe Klaus i
Roskilde.
Næste koncert er den 17.11 omhandlende Anne
Franks dagbog, ved Nis Bank Mikkelsen plus
musikere i Gevninge Kirke.
Det går generelt godt med at få omtale i
lokalaviserne. Tak til Mette for det. En positiv faktor
er, at arrangementerne er gratis.
•

Præstegårdsudvalg

10. Eventuelt

Næste møde er den 13.11, og dagsordenspunkt er
rømning af menighedshuset, der skal tømmes i løbet
af januar. Der er afleveringsforretning af huset pr.
1.2.2020.

JØS

Det vil være hensigtsmæssigt om MHR kan få
kendskab til ferielisten, som kontaktpersonen
administrerer. Præstesekretæren henhører under
præsten.

Alle

Næste møde er sidste ordinære møde i år: 26.11.19
kl. 18, inkl. spisning.
Mange tak til Toni for hendes store indsats i
menighedsrådet i de forløbne år, idet Toni flytter fra
Gevninge.

