Menighedsrådsmøde - Gevninge-Kornerup kirker
Referat af menighedsrådsmøde den 16. juni 2020 kl. 18.00 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Trine Barfod, Henriette W. Andersen,
Mette Østergaard, Hanne Eliasen, Jette Laage-Petersen(referent)
Afbud: Majbritt Skjoldan

1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Økonomi

Budget 2021 - bidrag budget afleveret 11-06-2020 kl. JØS
12.45 blev godkendt.

-Godkendelse af budget 2021
– bilag eftersendes
Revisor har haft bemærkninger i revisionsprotokollen
for regnskabet 2018. Kassereren orienterer herom
-Regnskabs-instruks
og revisionsprotokollen drøftes.
Vedr. punktet “beholdningseftersyn” i
revisionsprotokollen (side 14) bemærkes, at
menighedsrådet den 18. juni 2019 har opdateret
Bilag til regnskabsinstruks og derfor ikke forstår
bemærkningen om, at nyeste version ikke anvendes.
Originalbilag opbevares, ud over i ECDOX, enten
hos ledende graver eller kasserer på respektive PC/ i
ringbind, afhængig af modtager og bilagsform.
Vedr. punktet “bemærkninger til udført revision” (side
14) bemærkes, at det angivne beløb er en
mellemregning, der er dokumenteret, og den fulde
regnskabsaflæggelse over for provstiet er udført,
godkendt og afregnet. Bilag til regnskabsinstruks er
opdateret jf. ovenstående.

Alle

3. Siden sidst

Tirsdag den 19.5 blev begge kirker målt op mhp
åbning igen – der er imidlertid ikke så mange
kirkegængere som vanligt endnu. Alle personaler er
også i gang igen. Bl.a. det ændrede nadverritual har
krævet nytænkning.

Alle

Der er et kommende møde i Byggeudvalget onsdag
den 24.6., hvor detailprojekteringen skal drøftes og
gerne godkendes. Der er bl.a. lavet forslag til en
finansieringsplan til provstiet, og der skal en
byggeansøgning til kommunen. Der er fortsat en
række ting, der skal tages stilling til henad vejen.
4. Menighedsrådsvalg offentligt orienteringsmøde
den 18. august 2020
-annoncering
-det praktiske – tid, sted,
forplejning, aftenens
program, hvem-gør-hvad
-hvervning af medlemmer til
menighedsrådet
Søg inspiration forud for
mødet på
www.menighedsråd.dk –
menighedsrådsvalg 2020

Valgbestyrelsen, som består af TTO og JØS, vil
forestå mødet, og det øvrige menighedsråd deltager.
Programmet bør bl.a. indeholde:
- Orientering om arbejdet i den forløbne
funktionsperiode, og orientering om det
kommende råds opgaver
- visioner, ønsker og ideer til det kommende
menighedsråd
mv. jf. regler for afholdelse af menighedsrådsvalg.

TTO
JØS

Et emne kan være byggeriet af det kommende
menighedshus, og hvad skal vi ”putte i det” for, at det
kommer til at fungere godt? Samt den kommende
kirkegårdsplan for Gevninge Kirkegård.
Præsten skal annoncere det kommende
orienteringsmøde ifm. gudstjenester, og det
annonceres i lokalaviser i god tid i form af en større
annonce.
Starttidspunkt: kl. 19.
Mulige emner til rekruttering som rådsmedlem
drøftes.

5. Valg af kirkeværge i
Gevninge

Johannes Østergaard blev enstemmigt valgt.

TTO

6. Orientering ved
formanden

-

TTO

7. Orientering ved præsten

De kommende konfirmander 2020-2021 har fået
indbydelse om indskrivning til
konfirmandundervisning.
Høstgudstjenester i Kornerup 20.9 og 27.9 i
Gevninge.
29.9 er planlagt musikgudstjeneste i Kornerup med
Simon Grotrians salmer som tema.

HBA

8. Orientering ved
kontaktperson

På vegne af MBS oplyser TTO:
Gravermedhjælperen deltager i kursus i bisættelser
og begravelser i slutningen af august.
Den person, som pt. er i praktik som
gravermedhjælper er glad for at være på
kirkegårdene.

(MBS)

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Medarbejderne er glade for at være tilbage på
arbejde igen.

TBH

10. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Fsva. loftet i Kornerup kirke arbejdes der på en plan
for at igangsætte renoveringsarbejdet.

PWI
CBP

Ift. den udvendige kalkning af Kornerup Kirke
forventes igangsættelsen af arbejdet påbegyndt i
løbet af sommeren.
Der pågår 3 arbejder i Gevninge pt:
a. Fællesgrav projektet, hvortil er bevilget
anlægsmidler – det samlede fællesgrav
projekt gennemføres.
b. Jf. mangellisten fra provstesynet – der har
været møde med kirkemureren om
synsrapporten (synsudsatte arbejder), og der
kommer et oplæg fra denne.
c. Renovering af skabet i Våbenhuset
igangsættes, herunder kalkning.
•

Ak*vitetsudvalg

En navneliste over de kommende konfirmationer
offentliggøres snarest. Der kan (må) pt. være 39
personer i Gevninge kirke, hvis der ikke synges også ift. musikgudstjenester, som fx Salmeduoen,
der kommer den 5.8.20.

MØS

•

Præstegårdsudvalg

-

JØS

-

Alle

11. Eventuelt

Mødet er slut kl. 21.12.

