Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 12. maj 2020 kl. 18.30 i Kornerup Kirke
Mødet er ikke offentligt, jf. § 3, stk. 1, i bekendtgørelse nr. 373 af 5. april 2020
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Mette Østergaard, Henriette WB
Andersen, Per Willemoes (under punkt 2), Hanne Eliasen, Trine Barfoed, Jette Laage-Petersen.
Afbud: Maj-Britt Skjoldan
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

2. Økonomi

Budgetproces vedr. budget 2021: Udkast til budget JØS
er drøftet med de respektive udvalg. En foreløbig
udmelding fra provstiet har medført nogle justeringer.
Ligningsbeløbet er uændret ift. Indeværende år.
Lønbudgettet skal fremskrives med 2 %.

-Drøftelse og godkendelse af
budget 2021 – bilag vedlagt
-Godkendelse af
kvartalsrapport for 1. kvartal
2020 – bilag vedlagt

Driftsbudgettet gennemgås, og der henvises bl.a. til
synsrapporterne og det kommende nye
menighedshus. Budgettet går i balance med et
forventet overskud på 6.900 kr.
Målsætning for budget 2021 drøftes
(målsætninger, særlige indsatsområder og
supplerende forklaringer) og godkendes.
Anlægsønsker vedr. budget 2021 drøftes (Gevninge
kirke: våbenhus, granitfliser, lysforhold m.v.)
Budgetbidraget 2021 blev behandlet og godkendt
til aflevering på portalen.
Godkendelse af 1. kvartalsrapport: Den
gennemgås, herunder drøftes udgifter til
energiforbruget (belysning GK i og varmestyring i
begge kirker) og godkendes herefter.

Alle

3. Siden sidst

TT: Nedlukning af kirkerne; det gik pludselig hurtigt
og alt personale måtte sendes hjem i starten (medio
marts), dog har bisættelser og begravelser fundet
sted efter gældende regler, samt to vielser. Dåb er
udsat til senere – der bliver et efterslæb. Klare
retningslinjer var mangelfulde.
Kirkerne kan nu åbne igen pr. 18. maj, retningslinjer
afventes dog fortsat.

Alle

Orientering fra Lejre kommune: Glascontainere er
blevet flyttet (midlertidigt) til Gevninge kirkes p-plads,
men kommunen undersøger nu alternative
placeringer i Gevninge efter henvendelse fra bl.a.
menighedsrådet (indsigelse).
Nyt menighedshus i Gevninge: Der har været
afholdt møde med provstiet den 5.3.2020 om
anvendelse af provenuet af salget af
menighedshuset i Herslev, ift. hvordan der kan ske
finansiering af det nye menighedshus i Gevninge og
graverfaciliteter i Herslev. Finansieringen er
godkendt af begge menighedsråd, og processen
med det nye byggeri er nu sat i gang.
4. Menighedsrådsvalg offentligt orienteringsmøde
den 9. juni 2020
-annoncering
-det praktiske – tid, sted,
forplejning, aftenens
program, hvem-gør-hvad
-hvervning af medlemmer til
menighedsrådet

Det offentlige orienteringsmøde skal nu i stedet først
være afholdt inden den 21.8.2020, jf ny kommende
bekendtgørelse fra KM. Det skulle ellers oprindeligt
have været afholdt d.d, (12.5) i henhold til den første
bekendtgørelse. Siden blev det ændret til den 9.6.
Orienteringsmødet planlægges nu i stedet til den 18.
august kl. 19, og menighedsrådsmødet flyttes til den
25.8. kl. 18.00.

TTO
JØS

Planlægning af orienteringsmødet skal ske på næste
MHR møde den 16. juni kl. 18.

Søg inspiration forud for
mødet på
www.menighedsråd.dk –
menighedsrådsvalg 2020
5. Evaluering af kort
nadverritual ved barnedåb

HBA: Som præst har oplevelsen været, at folk føler
sig mere i øjenhøjde, en større ro i kirken og at det
fungerer godt med forsøgsordningen med et kort
nadverritual ved barnedåb. Det besluttes at benytte
nadverritualet fra børnegudstjenester efter behov
ved nadver ifm. barnedåb.

HBA

6. Bisættelser og
begravelser på lørdage

I 2019 har der ikke været holdt bisættelser eller
begravelser i Kornerup/Gevninge på lørdage. Dog
drøftes gravernes arbejdstid ift. ikke-planlagte
tjenester.

TTO
TBH

7. Graverbistand til TROKirkefestival i Sæby

TRO festival 2020 er aflyst, og punktet udsættes til
2021.

TTO

8. Orientering ved
formanden

Planlagte kirkevandringer mv. her i forsommeren er
aflyste.
Formandsmøde i provstiet, der skulle have været
afholdt 11.3.20, blev aflyst.

TTO

9. Orientering ved præsten

Der er nu planlagt 4 konfirmationer i hhv. juli og
august.
De kommende høstgudstjenester og konfirmand
indskrivninger er planlagt.

HBA

10. Orientering ved
kontaktperson

Ved TTO: Praktikant på Gevninge kirkegård måtte
hjemsendes da kommunens forsikring ikke dækkede
under Corona. Imidlertid har kommunen pr. 29.4
givet dispensation, således at praktikanten igen
kunne starte op.

MBS

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke.

TBH

12. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Intet at bemærke.

PWI
CBP

Der er nu tinglyst skøde på præsteboligen i Herslev.
Dermed frigives salgssummerne.

JØS

Intet at bemærke.

Alle

•

Præstegårdsudvalg

13. Eventuelt

