Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 14. januar 2020 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Afbud: Henriette BWA, Trine graver, Hanne Eliasen
Tilstede: Majbrit Skjoldan, Mette Østergaard, Johannes Østergaard, Trine Toldam, Jette LaagePetersen
1.Godkendelse af
dagsorden
2. Siden sidst

Alle
Godkendt, dog foreslås pkt. 6 udsat til næste møde.
Der er blevet afholdt et godt orienterende møde i
Herslev om salget af menighedshuset i Herslev med
deltagelse af bl.a. provsten.

Alle

Processen med bygning af det nye menighedshus i
Gevninge kører.
3. Økonomi

Regnskabet for 2019 lukkes pr. 15.1.20.
Julekollekten på knap 1900 kr sendes til
Børnesagens Fællesråd.

4. Mødedatoer 2020
Forslag: 10.3 - 21.4
(budgetmøde) - 2.6 - 18.8 6.10 - møde i november
inden 1. søndag i advent
fastsættes af nyt
menighedsråd
12.5 Orienteringsmøde
15.9 Valgforsamling

JØS

TTO
Vedr. marts mødet fastlægges det i stedet til den 3.
marts 2020. De øvrige mødedatoer godkendes.
Vedr. november mødet foreslås tentativt den 17.
november, som reserveres i kalenderen.
Orienteringsmødet den 12. maj afholdes vedr. valg til
menighedsrådet, og valgforsamlingen (valg til rådet)
skal afholdes den 15. september.

5. Menighedsmøde den 9.
februar 2020

MHR vil bl.a. fortælle om arbejdet i rådet i det
forløbne år samt om det kommende nye
menighedshus og om aktiviteter i det nye år.

TTO

6. Evaluering af
prøveperiode med kort
nadverritual ved barnedåb

Udsættes til næste møde.

HBA

7. Rydning af
menighedshuset i Herslev

Menighedshuset skal være ryddet inden
overdragelsen af huset pr. 1.2.20.
Der sættes en kontorpavillon op i forlængelse af
præsteboligen den 16.1. til sekretærkontor og
midlertidig opbevaring af kontorudstyr mv. samt en
container til opbevaring af øvrigt.

JØS
TTO

8. Orientering ved
formanden

-

TTO

9. Orientering ved præsten

-

HBA

10. Orientering ved
kontaktperson

Pr. 20.12.2019 er Valerie Dudley-Martin ansat som
ny gravermedhjælper ved Gevninge - Kornerup
kirker og kirkegårde.

MAS

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

12. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Rapporterne vedr. provstesyn af de to kirker vil blive
gennemgået på et møde med kirkeværgerne mhp.
den kommende budgetlægning.

PWI
CBP

- Proces
- Hvad kan anvendes i nyt
menighedshus eller i
Kornerup

•

Aktivitetsudvalg

Velbesøgt frokostmøde i Gevninge (Nødager) afholdt MØS
den 10.1.20 med medvirken af Poul Joachim
Stender. De kommende frokostmøder afholdes i
Nødager frem til færdiggørelsen af det nye
menighedshus.
Nytårsgudstjenesten i Gevninge var ikke så
velbesøgt som den vanligvis har været i Kornerup.
Hellig 3 Konger gudstjenesten i Kornerup var også i
år meget velbesøgt af børnefamilier.

•

Præstegårdsudvalg

13. Eventuelt

-

JØS

Næste møde er den 3. marts 2020 kl. 18.30.

Alle

