Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 20. oktober 2020 kl. 17.30 i Gevninge Kirke
Til stede: Johannes Østergaard, Mette Østergaard, Trine Toldam, Jette Laage-Petersen,
Henriette B.W. Andersen og Trine Barfoed Hansen
Afbud: Hanne Eliasen og Maj-Britt Skjoldan
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt

Alle

2. Siden sidst

Der har været afholdt valg til menighedsrådet. Der er
valgt 3 medlemmer fra Kornerup og 4 medlemmer
fra Gevninge. Der mangler således et medlem fra
hvert sogn. Biskoppen vil efter det nye
menighedsråds tiltræden beslutte, hvorvidt der skal
udskrives suppleringsvalg.

Alle

3. Økonomi
-Godkendelse af endeligt
budget 2021 (bilag
eftersendes)
- Godkendelse af
kvartalsrapport for 3. kvartal
2020 (bilag eftersendes)
-Godkendelse af
revisionsprotokol (bilag
vedlægges)

Der er lavet en lille ændring ift. det foreløbige budget
på lønbudgettet til en gravermedhjælper i flexjob.

JØS

Det endelige budget, der er afleveret på
Økonomiportalen den 15.10.20 kl. 14.13, godkendes.
Kvartalsrapport inkl. bilag for 3. kvartal 2020
behandles og godkendes.
Det besluttes at igangsætte indledende arbejder på
Paradisengen i henhold til kirkegårdsplanen.
Revisionsprotokollen med revisors bemærkninger
drøftes.
Revisionsprotokol dateret 15. september 2020
godkendes, idet det dog bemærkes:
1) Revisor erklærer, at regnskabet i alle
væsentlige henseender er rigtigt, og at
revisor ikke tager forbehold i
revisionspåtegningen.
2) Revisor har afgivet nogle bemærkninger i
protokollen til regnskabet og
forretningsgangen. Disse bemærkninger har
efterfølgende været drøftet mellem kasserer,
regnskabsfører og revisor. Bemærkningerne
tages til efterretning, men det er fremført over
for revisor, at flere af bemærkningerne beror
på manglende dialog under revisionsarbejdet.
Menighedsrådet opfordrer til, at der gives
anledning til sådan dialog for derved at lære
og forbedre regnskabet fremover.

4. Ny kirkegårdsvedtægt
for Gevninge Kirkegård

JØS og MØS er ved at udarbejde et udkast til en ny
JØS
kirkegårdsvedtægt for Gevninge Kirkegård. Dette har
affødt en gennemgang og kortlægning af
kirkegårdens aktive gravsteder hhv. fredede
gravsteder sammenholdt med den gamle
kirkegårdsvedtægt. Det har vist, at der er en del
nedlagte gravsteder/områder, som kirken råder over.
Der kan med udgangspunkt heri laves en mere
konkret projekteringsplan for det videre arbejde
sammenholdt med den foreliggende kirkegårdsplan
og kirkegårdskort.
Der arbejdes videre hermed ved TBH, MØS og JØS.
Det besluttes, at der ikke sælges gravsteder i
området 169, 205-213, 240-243 og fra 271-273.

5. Nyt antependium til
Gevninge Kirke

Der er indhentet stofprøver til bestilling af et nyt
antependium til Gevninge Kirke.
Det besluttes at indkøbe uldstof til formålet.

6. Frekvens af lørdags-dåb

Der har vist sig et øget behov / en øget efterspørgsel HBA
på lørdags-dåb. Der er forslag om at udbyde
lørdags-dåb fast hver 2. måned, i stedet for hver 3.
måned. Beslutning herom tages ved næste møde.

7. Afvikling af
julegudstjenester i en
Corona-tid

Et forslag til forskellige modeller for afholdelse af
juleaftensgudstjenester drøftes.

(bilag vedlægges)

JØS

HBA

Det besluttes at afholde 2 gudstjenester pr. kirke af
kort varighed (20 min.), med tilmelding, maks 2 pr.
husstand. Der annonceres på facebook,
hjemmeside, plakater ved kirken, i pressen samt til
kirkens arrangementer. Gennemførelsen af
gudstjenesterne forudsætter hjælp af frivillige.

8. Nyt menighedshus

Planen for byggeri af nyt menighedshus følges.
Detailprojektering påbegyndes snarest. Ansøgning
om byggetilladelse kan snart afsendes.

JØS

9. Orientering ved
formanden

-

TTO

10. Orientering ved
præsten

Laus Mikkelsen har skænket 2 tre-armede lysestager HBA
og en lille kalk til Gevninge Kirke/menighedshus.
Der afholdes en fælles musikgudstjeneste i Sæby
Kirke den 22. november 2020.
Der afholdes julegudstjeneste for indskolingen på
Trællerup Skole.
De 9 læsninger 2. søndag i advent flyttes fra
Kornerup Kirke til Gevninge Kirke. Gudstjenesten 3.
søndag i advent flyttes fra Gevninge Kirke til
Kornerup Kirke.
Hellig 3 Konger planlægges som en udendørs
gudstjeneste.

11. Orientering ved
kontaktpersonen
12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Mona er ansat som gravermedhjælper i fleks-job 7
timer om ugen.

MSK
TBH

13. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Renovering af våbenhuset i Gevninge er afsluttet.

JØS
CBP

•

Ak*vitetsudvalg

Efterårssæsonens sidste fredagsmøde afholdes den
13. november 2020.

MØS

•

Præstegårdsudvalg

Der er syn i præstegården den 23. oktober 2020.

JØS

14. Eventuelt

Alle

