Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 25. august 2020 kl. 18.30 i Gevninge Kirke
Til stede: Mette Østergaard, Hanne Eliasen, Trine Barfoed Hansen, Trine Toldam (referat),
Johannes Østergaard, Maj-Britt Skjoldan, Henriette Brix Worm Andersen
Afbud: Jette Laage-Petersen
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med følgende
tilføjelser:

Alle

Nyt punkt 3A: Godkendelse af vedtægt for
samarbejde om fælles feriemiddelpulje
Nyt punkt 4A: Valg af bygningssagkyndig
2. Siden sidst

Johannes orienterer om tidsplan for byggeriet af nyt
menighedshus. Der har ikke været indvendinger fra
naboer i forhold til ny materialeplads. Den endelige
godkendelse skal ske ved fredningsnævnet.

Alle

3. Økonomi

Kvartalsrapporten blev godkendt.

JØS

- Godkendelse af
kvartalsrapport for 2. kvartal
2019 (bilag eftersendes)

Budgetsamråd i provstiet: Bevillingsrammen er
uændret i forhold til 2020. Gevninge-Kornerup har
fået bevilget udgifter til varmestyring i begge kirker
og lys på loftet i Gevninge Kirke via
anlægsmidlerne.
Den fælles kordegnefunktion bliver ikke til noget, da
der ikke er tilslutning fra nok menighedsråd.

3A. Godkendelse af
vedtægt for samarbejde
om fælles feriemiddelpulje
i Lejre Provsti

Vedtægt for samarbejde om fælles feriemiddelpulje i
Lejre Provsti blev godkendt.

4. Ensretning af
klokkeringningen i
Gevninge og Kornerup

Der er enighed om at ensrette ringetiderne ved
kirkerne i Gevninge og Kornerup.
Der ringes fra 1. september 2020 efter
nedenstående plan:
November-marts kl. 8 og kl. 16
April-maj kl. 8 og kl. 19
Juni-august kl. 8 og kl. 20
September-oktober kl. 8 og kl. 18

JØS

4A. Valg af
bygningssagkyndig

Det besluttes at udpege pensioneret tømrer Bjarne
Andersen som bygningssagkyndig for Kornerup og
Gevninge Kirker og Præstegården i Herslev.

5. Valg til menighedsrådet
– valgforsamling den 15.
september 2020

Der er afholdt orienteringsmøde den 18. august
2020.

JØS
TTO

Der arbejdes videre med rekruttering.
-annoncering/plakater
-rekruttering
-det praktiske

Der hænges plakater op ved kirkerne, Brugsen,
bageren, biblioteket, spejderne, Nødager og
blomsterbutikken i Lindenborg.

6. Orientering ved
formanden

-

TTO

7. Orientering ved præsten

Morgenandagt begynder igen den 26. august 2020.
Konfirmationerne er vel overståede. De nye
konfirmander er indskrevet.

HBA

På grund af corona-situationen udskydes tilbud om
juniorkonfirmandundervisning indtil videre.
Herudover udbydes babysalmesang ikke på
nuværende tidspunkt.
Kollekten i kirkerne genoptages.
Efter ordet mad på bordet udbydes ikke i
efterårssæsonen.
Der serveres ikke kirkekaffe efter gudstjenester og
traktement i forbindelse med årets
høstgudstjenester på grund af corona-situationen.
8. Orientering ved
kontaktpersonen

-

MSK

9. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

10. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Gevninge: Der indhentes tilbud fra kirkemureren på
udbedring af synsudsatte arbejder. Der arbejdes på
revision af kirkegårdsvedtægt. Våbenhuset
renoveres inden længe.

JØS
CBP

Kornerup: Der er modtaget tilbud på renovering af
loft og indvendig kalkning af Kornerup Kirke.
Tilbuddet sendes til stiftet for anbefaling af den
videre proces.

•

Ak*vitetsudvalg

Der var stor tilslutning til koncerten med Ida Riegels
og Lars Hannibal.

MØS

Næste koncert er med Den Danske Salmeduo.
Koncerten er med tilmelding.
Frokostmøderne afholdes i Nødager. Der er
deltagerbegrænsning på grund af coronasituationen.
•

Præstegårdsudvalg

11. Eventuelt

-

JØS

-

Alle

