Menighedsrådsmøde, Gevninge-Kornerup Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde, den 26. november 2019 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Jette Laage-Petersen, Hanne Eliasen, Mette Østergaard,
Henriette Brix Worm Andersen, Trine Barfod Hansen, Johannes Østergaard, Majbrit Skjoldan.
Afbud:
1.Godkendelse af
dagsorden

Der tilføjes et yderligere punkt under det lukkede
punkt.

Alle

Dagsordenen blev herefter godkendt.
2. Siden sidst

Vedr. orglet i Gevninge kirke – det blev oplyst, at
blæseren nu midlertidigt er slået fra, da orglet ikke
virker når den er tændt. Det koster 12.000 kr. at få
den udskiftet /installeret, og en ny blæser er bestilt.
Vedr. nyt menighedshus; Byggeudvalget har holdt
møde med provsten og arkitekten, og der er sendt
en anmodning om forhåndsgodkendelse til provstiet
om tilladelse til at bygge nyt menighedshus, der
hvor kapellet ligger i dag.
Kommunen skal ansøges om dispensation fra
lokalplanen. Nyt maskinhus ved materialepladsen
skal der også haves tilladelse til.
Der er modtaget en skrivelse fra provstiet om,
hvordan man kan søge om affredning af gravminder
på hhv. Kornerup og Gevninge kirkegårde. Denne er
sendt til samtlige menighedsråd i Lejre provsti.

Alle

3. Valg af
enkeltmandsposter
Formand
Næstformand
Kirkeværge Kornerup
Kirkeværge Gevninge
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Bygningssagkyndig
Underskriftsberettiget
Honorar til formand,
kirkeværger, kontaktperson
og kasserer

Trine Toldam blev enstemmigt valgt til formand.
Johannes Østergaard blev enstemmigt valgt til
næstformand.
De nuværende kirkeværger genvælges:
Per Willemoes for Gevninge, og Charlotte B.
Petersen for Kornerup.
Johannes Østergaard genvælges enstemmigt til
kasserer.
Jette R. Laage-Petersen genvælges enstemmigt til
sekretær.
Majbrit Skjoldan genvælges enstemmigt til
kontaktperson (bistået af TT).
Ad bygningssagkyndig: TTO forhører sig.
Underskriftsberettigede: Formand Trine Toldam +
Næstformand Johannes Østergaard.
Honorarer godkendes for det kommende år iht.
Provstiets vejledende takster. Fsva.
kontaktpersonen frasiger denne sig honoraret.
TTO orienterer provstiet om de valgte poster.

Alle

4. Økonomi
- Godkendelse af
kvartalsrapport for 3. kvartal
2019 – bilag vedlagt
-Omfordeling af ubrugte
midler i 2019-budgettet - er
der penge til overs og skal
de bruges på noget andet?

Kassereren gennemgår kvartalsrapporten for 3.
JØS
kvartal, hvor bl.a. refusioner for
gravermedhjælpervikar ikke fremgår.
Ift. ansøgninger om anlægsmidler til provstiet er
eneste udestående anlægsmidler til Kornerup kirke.
Der er brugt frie midler til fliser i Kornerup. Bestilling
af et elektronisk grav-kort til Gevninge kirkegård er
iværksat.
Forpladsen foran Gevninge kirke udskydes til foråret
2020, som der ellers var afsat frie midler til i 2019.
Kvartalsrapporten for 3. kvartal 2019 blev behandlet
og godkendt på MR-mødet.
Ift omfordeling af ubrugte midler; Forslag om brugen
af nogle af de frie midler til vedligeholdelse af
præstens messehagel, en omkostning på ca. 3000
kr. Det er en vedligeholdelsesomkostning, som MHR
hermed bevilger til betaling i år.
Herudover er der ønske om et lille speciallavet skab
til våbenhuset i Gevninge kirke. Dette må sættes på
budgettet til næste år.
Efter at den nyetablerede parkeringsplads ved
Kornerup kirke er blevet ødelagt af kommunens
maskinel ifm. etablering af chikaner, er Birgitte Fink
kontaktet mhp. at besé skaderne på
parkeringspladsen, hvorefter der vil blive rettet
henvendelse til kommunen.

5. Brød - nadver,
morgenandagt og
arrangementer
Bageren i Gevninge lukker hvor henter vi brød
fremover?

Vi undersøger om Dagli’ Brugsen i Gevninge
fremover vil kunne bestille og få leveret vores brød
til kirkerne, alternativt vil TBH bestille og hente brød
fredage hos bageren i Gyrstinge.

TBH
TTO

6. Menighedsmøde 2020

Dato for afholdelse af menighedsmøde i 2020 blev
fastsat til den 9.2 2020 efter højmessen i Gevninge
kirke, kl. 11.30.

TTO

7. Orientering ved
formanden

Der har været henvendelse fra en person, der
ønsker flexjob som gravermedhjælper, alternativt et
praktikforløb. Vedkommende er nu tilbudt et
praktikforløb fra 1.3.- 1.9.2020, ca. 12 timer
ugentligt, på kirkegårdene.

TTO

I Herslev afholdes der offentligt borgermøde den 12.
dec. kl. 19 med provsten, hvor JØS og TTO deltager
sammen med menighedsrådet i Herslev;
’Orienteringsmøde om salget af menighedshuset i
Herslev’ er temaet for mødet.
8. Orientering ved præsten

- Præst og personale glæder sig til december
HBA
måneds mange arrangementer.
- junior konfirmanderne afsluttes 1. søndag i advent;
der har været 10 børn fra Trællerupskolen, til et kort,
men godt forløb i efteråret. MHR håber, at der
fremadrettet også vil være interesse for det.
- HBA starter babysalmesang op ultimo januar 2020,
sammen med dagplejen, hvis der fortsat er
interesse for det.
- ift. juleaftensgudstjenesterne i alle tre kirker –
forslag om at børnene hver får en lille gave (fx en
engel i genbrugstræ til 3 kr/stk)? MHR beslutter at
indkøbe 150 stk.
- Konfirmationsgudstjenesten i Kornerup Kirke den
10. maj 2020 ændres til en almindelig gudstjeneste
den 1.marts 2020, hvis der viser sig ikke at være
nogle konfirmander.

9. Orientering ved
kontaktperson

-

MAS

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

11. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Vedr. kalkning af Kornerup Kirke: Loftet i kirken er
blevet undersøgt af en arkitekt før kalkning. Vi
meddeler provstiet, at vi er nødt til at undersøge
nærmere med henblik på eventuel revidering af
projektet, jf. rapporten fra arkitekten.

PWI
CBP

Efter ordet mad på bordet sættes på pause i februar
og marts 2020.

MØS

•

Aktivitetsudvalg

Fortællekoncert om Anne Franks Dagbog var en
stor oplevelse og godt besøgt.
Der arbejdes med programmet for næste sæson.

•

Præstegårdsudvalg

12. Eventuelt
Forslag til næste møde:
14. januar 2020

Der har været afholdt møde i præstegårdsudvalget.
Der er lagt en plan for rydning af menighedshuset i
januar.

Forslag om at der laves nogle ’funktionsbeskrivelser’ Alle
for de forskellige udvalg, så det vil være lettere for
nye medlemmer i rådet at få kendskab til dette råds
praksis’er i udvalgsarbejdet.
Næste møde er tirsdag den 14. januar 2020 kl.
18.30. Mødeplan for 2020 vil blive behandlet på
mødet.

Referent: Jette Laage-Petersen

JØS

