Menighedsrådsmøde – Gevninge-Kornerup menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde den 3. marts 2020 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Mette Østergaard, Hanne Eliasen, Trine
Barfoed Hansen, Jette Laage-Petersen

1.Godkendelse af dagsorden

TT forslår et nyt pkt: 3A: Menighedsrådsmødet i
Alle
april (budgetmøde)
TT: Nyt pkt 5: Kirkegårdsplan i Gevninge.
De oprindelige pkt. 5+6 udgår/udsættes, da præsten
har meldt afbud pga. obligatorisk efteruddannelse.

2. Økonomi

JØS
Velkommen til repræsentanterne fra Ecit.

Godkendelse af årsregnskab
2019 – Henrik Kryger og
Emilie Larsen fra Ecit deltager.
Bilag er eftersendt

Årsresultatet ift. budgettet viser et planlagt forbrug af
de frie midler på ca. 100.000 kr.
JØ gennemgik nogle af detaljerne omkring forbrug
og indtægter.
Årsregnskab 2019 afleveret den 26-02-2020 kl.
15:44 blev behandlet og godkendt.

3. Siden sidst

Henvendelse fra Kornerup borger Tine Poulsen, der forhører sig om, hvorvidt hun må bruge Kornerup Kirke som
udgangspunkt for mini-camino vandringer 6 onsdage i
træk, med start 1. april, i tidsrummet fra kl. 16.30-17.
Det besluttes at imødekomme forespørgslen med en ansvarlig fra menighedsrådet til stede første gang.

3a. MHR møde i april

Ændring af dato: fra den 21.4 til 14.4.20 kl. 18.30.

Alle

4. Kalkning af Kornerup
Kirke – renovering af loft i
skib

Det skal besluttes, hvordan vi kommer videre i processen med kalkning af kirken, herunder hvilke hensyn der skal tages ifm. renovering af loftet i skibet.
Vi er enige om at foretage en langtids-bæredygtig
løsning.

TTO
CBP

5. Evaluering af kort nadverritual ved barnedåb

Udsat

HBA

Nyt pkt. 5: Kirkegårdsplan
Gevninge kirkegård

Forslag til ny kirkegårdsplan, mere specifikt
spørgsmålet om en ny fællesgrav drøftes. Bl.a. drøftes forslaget om en taks-hæk samt beplantningen
ifm. ny fællesgrav. Selve planteplanen drøftes kort,
men besluttes på et senere tidspunkt.

Kirkeværgen deltager for
nærmere at orientere om den
undersøgelse, der er lavet af Det besluttes at give kirkeværgen mandat til at gå
loftet i skibet.
videre med opsummeringens forslag b), jf. bilaget
fra Arp & Nielsen Arkitekter.
Bilag er udsendt (Notat fra
besigtigelse og undersøgelse Udvendig kalkning af kirken og reparation af muaf Skibets pudsloft)
rankre skal foretages i år. Tilbud fra kirkemureren
søges godkendt i provstiet.

Der skal indhentes to tilbud på ny fællesgrav.
6. Bisættelser og begravelser på lørdage

Udsat

TTO
TBH

7. Menighedsrådsvalg 2020 Der er kommet nye regler om valg til menighedsråd,
der bl.a. krav om faste datoer ift. orienteringsmøde
Antal af medlemmer til det
den 12.5 hhv. valgdato (valgforsamling) den
kommende menighedsråd
15.9.20.
skal besluttes
Der er modtaget informationsmateriale om valget,
bl.a. Kort om valgforsamling; Regler for menighedsrådsvalg og Rekrutteringshåndbog, udarbejdet af
Landsforeningen af Menighedsråd.

TTO
JØS

Ift. spørgsmålet om antallet af medlemmer i det nye
råd; der skal sidde min. 7 og max. 11 medlemmer i
Gevninge-Kornerup MHR, og det besluttes, at vi antalsmæssigt fortsætter med de nuværende 9 medlemmer (5 fra Gevninge og 4 fra Kornerup).
Annoncering af orienteringsmødet skal ske senest
den 21. april. Det annonceres også ifm. det kommende frokostmøde.
På DAP’en kan findes valgmaterialer i en valgportal.
Vores sognekode er 7164.
Valgbestyrelsen består af formanden (TTO) og
næstformanden (JØS).
8. Etablering af nyt menighedshus
*Status
*Fordeling af provenu fra
salg af menighedshuset i
Herslev

Tegninger af nyt menighedshus gennemgås. Dispensation fra lokalplanen har været i nabohøring.
Der er ikke kommet nogle bemærkninger. Kommunen er indstillet på at dispensere fra lokalplanen,
hvorfor ansøgning om byggetilladelse kan sendes til
kommunen.

JØS
TTO

Kommunen vil også dispensere fra lokalplanen i forhold til maskinhuset, men det kræver godkendelse i
Fredningsnævnet.
Der afholdes møde den 5. marts 2020 mellem Herslev Menighedsråd, Gevninge-Kornerup Menighedsråd og provstiet vedrørende deling af provenu og
finansiering af nyt menighedshus.
Menighedsrådet giver formanden og næstformanden bemyndigelse til at indgå aftale om finansiering.
9. Orientering ved formanden

-

TTO

10. Orientering ved præsten

-

HBA

11. Orientering ved kontaktperson

Mona er begyndt i et 3 måneders praktikforløb på
Gevninge Kirkegård den 3. marts 2020.

MAS

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Der er et ønske fra Trine-graver om at modtage
gudstjenestelisten 5 uger inden den træder i kraft,
så der er tid til at fordele tjenester mellem hende og
Valerie, så disse er på plads en måned inden, de
træder i kraft.

TBH

13. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Der er indhentet tilbud på styning af træer i Gevninge, og det igangsættes snarest.

PWI
CBP

•

Aktivitetsudvalg

De 6 foredrag til den kommende frokostmødesæson MØS
er på plads.
Den 19. april 2020 kommer en salmeduo til Gevninge Kirke med genforeningstema.
Ida Riels og Lars Hannibal kommer på tandem til
Gevninge Kirke den 5. august 2020 kl. 19. Alle kan
cykle med fra Ledreborg Alle til Gevninge Kirke kl.
17. Der vil være tilmelding til cykelturen.
Der planlægges et foredrag i Kornerup Kirke til efteråret.
Efter ordet mad på bordet fortsætter i april og maj.
Deltagerantallet er faldende, hvorfor det skal overvejes, hvorvidt arrangementet skal fortsætte til efteråret.

•

Præstegårdsudvalg

14. Eventuelt

-

JØS

-

Alle

