Referat af kons%tuerende menighedsrådsmøde (rsdag, den 24. november 2020 kl. 18.30 i Gevninge-Kornerup Menighedsråd, Gevninge Kirke.
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, JeGe Laage-Petersen, Emma Lovén SloG, Eva
Ankjær Andersen, Anne Grete Harlou, Lisa Bang Jensen, HenrieGe Brix Worm Andersen

Punkt
1

Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2

Afgørelse af spørgsmål om kandidaternes
valgbarhed, jf. valglovens § 3, og menighedsrådslovens § 6, stk. 2.

Der var ingen bemærkninger (l deGe punkt.

3

Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløZet) jf. menighedsrådslovens § 7.

Følgende nye medlemmer underskrev Erklæring om menighedsløZet, gældende pr.
29.11.2020:
Emma Lovén SloG, Eva Ankjær Andersen,
Anne Grete Harlou, Lisa Bang Jensen.

4

Valg af formand, jf. menighedsrådslovens
§ 8, stk. 3.

Valg af formand:
Trine Toldam blev enstemmigt valgt. TT går
dermed ind i sin 4. periode, og har hid(l været formand i 8 år.

5

Valg af næscormand, jf. menighedsrådslo- Punktet blev indledt med en kort præsenta(onsrunde af det nyvalgte råd, og en genvens § 8, stk.3.
nemgang af, hvad de respek(ve poster indebærer, og hvem de ansaGe i øvrigt er.
Valg af næscormand:
Emma Lovén SloG

6

Valg af kirkeværge, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 1.
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Valg af kirkeværger (l hhv.
Gevninge kirke: Johannes Østergaard
Kornerup kirke: CharloGe B. Pedersen (uden
for rådet)

7

Valg af kasserer, jf. menighedsrådslovens § Valg af kasserer for rådet:
Johannes Østergaard
9, stk. 2.

8

Valg af sekretær, jf. menighedsrådslovens
§ 9, stk. 4.

Valg af sekretær for rådet:
JeGe Rander Laage-Petersen

9

Valg af kontaktperson, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 5.

Valg af kontaktperson for rådet:
Anne Grete Harlou

10

Valg af bygningskyndig, jf. menighedsråds- Valg af bygningskyndig for rådet:
Bjarne Andersen
lovens § 9, stk. 8.

11

Valg af underskriZsbereeget, jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 9.

12

Valg af stående udvalg, jf. menighedsråds- Varetages af menighedsrådet.
lovens § 17, stk. 1 (for ikke selvejende kirValg (l Ak(vitetsudvalget:
ker § 19)
Eva Ankjær Andersen, Lisa Bang Jensen.

13

Valg af underskriZsbereeget:
Johannes Østergaard

Valg af Ak(vitetsudvalg

På det kommende MHR møde sæGes et punkt
på vedr. et eventuelt fælles ak(vitetsudvalg
med Herslev Menighedsråd.

Valg af medlemmer (l det stående præstegårdsudvalg i ﬂersognspastorater, jf.
menighedsrådslovens § 18

Herunder hører også driZen af det kommende menighedshus.
Valg (l Præstegårdsudvalget:
Johannes Østergaard og Eva Ankjær Andersen.
På næste møde tages Byggeudvalget op.

14

Valg af valgbestyrelse, jf. valglovens § 6,
stk. 1.

Valgt (l valgbestyrelsen:
Trine Toldam, Emma SloG og Johannes Østergaard

15

Valg af formand for valgbestyrelsen, jf.
valglovens § 6, stk. 2.

Valgt som formand for valgbestyrelsen:
Trine Toldam
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16

FastsæGelse af eventuelt honorar for for- Der fastsæGes honorar (l formand, kontaktmand, jf. menighedsrådslovens § 8, stk. 5, person, kasserer og kirkeværger i henhold (l
og kasserer, kirkeværge og kontaktperson, provs(ets fastsaGe takster.
jf. menighedsrådslovens § 9, stk. 6 (deGe
punkt kan vente (l det første møde i funk(onsperioden, hvis det ønskes).

17

FastsæGelse af mødehyppighed, mødedag Mødefrekvens blev fastsat (l hver 4.-6. uge i
henhold (l årshjulet i forhold (l budget og
og (dspunkt.
regnskab.
Tid og sted for 1. møde i funk(onsperioden.

Mødedag blev vedtaget (l at være: Tirsdage
ind(l videre.
Tidspunkt blev fastsat (l kl. 18.15.
Det første møde i 2021 blev fastsat (l den
12.1.2021 kl. 18.15.

18

Eventuelt.

Hjælp (l juleaZensgudstjenesterne - to tjenester i hver kirke:
Kornerup kl. 16 - kl. 16.40:
Trine Toldam (fra kl. 15.40)
Gevninge kl. 13 - kl. 13.40:
(fra kl. 12.40) Undersøges nærmere
Webmaster/annoncer (l Lejre Lokalavis:
BesluGes på næste møde.
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