Menighedsrådsmøde – Gevninge-Kornerup sogne
Referat af menighedsrådsmøde den 9. februar 2021, kl. 18.15 i Gevninge Kirke
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Jette Laage-Petersen, Eva Ankjær Andersen,
Anne Grete Harlou, Lisa Bang Jensen, Emma Lovén Slott (via skype), Trine Barfod-Hansen og Henriette
Brix Worm Andersen (via skype)
Referent: JLP
Afbud: Ingen
1.Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen er godkendt.

Alle

2. Siden sidst

Januar mødet måtte udsættes pga. corona
situationen, og dette møde foregår som et såkaldt
hybrid møde. Således deltager to af medlemmerne
via Skype ved dette møde.
TT orienterer om DAP’en, herunder at rådets
mailpostkasse findes her.
Det anbefales at deltage i Landsforeningens kurser
for nye menighedsrådsmedlemmer.

Alle

3. Vedtægter for
menighedsrådets arbejde

Til standardvedtægterne er tilføjet dato og
formandens navn.
I forretningsordenen er tilføjet, at man senest 8
hverdage før et menighedsrådsmøde skal give
formanden besked om ønsker til punkter på
dagsordenen. Samt at dagsordenen skal udsendes
senest 5 hverdage før mødets afholdelse.
En stor del af indholdet i Forretningsordenen er
hentet i lov om menighedsråd.

TTO

Bilag:
-5 vedtægter

Beslutning: Forretningsorden samt vedtægter vedr.
kasserer, kirkeværger, kontaktperson samt sekretær
forelægges rådet og vedtages.

4. Mødedatoer 2021

Mødedatoer for menighedsrådsmøderne i 2021

TTO

skulle vedtages, jf. fremsendte forslag.
Forslag:
9. marts
20. april (budget 2022)
25. maj
22. juni
17. august
28. september
26. oktober
23. november

Forslag til mødedatoer tager hensyn til det
økonomiske budget- og regnskabsårshjul, og er
således fastlagt herefter.
Beslutning: De foreslåede datoer (tirsdage) vedtages,
og mødetidspunkt fastsættes indtil videre til kl.
18.15.
Så vidt muligt udarbejdes bilag forud for et møde.

5. Besættelse af posten som
webmaster/ansvarlig for
annoncering samt udpegning
af medlemmer til
byggeudvalg
Bilag:
-Notat om byggeudvalg

Vedr. posten som webansvarlig, der skulle vedtages: TTO
Beslutning: Jette overtager posten som webansvarlig.
Vedr. udpegning af medlemmer til Byggeudvalget:
Der har i det tidligere menighedsråd været nedsat et
byggeudvalg i forbindelse med etableringen af nyt
menighedshus. Byggeudvalget har bestået af
Johannes Østergaard (formand), Trine Toldam og
Trine Gylstorff fra Herslev.
Det foreslås, at det tidligere byggeudvalg fortsætter
sit arbejde og nedsættes på ny.
Det foreslås endvidere, at der helt ekstraordinært
udbetales honorar til formanden for byggeudvalget
svarende til honorar til kirkeværger henset til den
meget store arbejdsbelastning, der er som formand
for udvalget.
Beslutning: Det besluttes, at byggeudvalgets
repræsentanter fra Gevninge-Kornerup fortsætter
med samme sammensætning som hidtil. Og det
besluttes, at der udbetales honorar til formanden for
byggeudvalget svarende til honoraret til kirkeværger,
såfremt der gives tilladelse hertil. Det vil være
hovedsognet, der har udgiften til honoraret. Provstiet
ansøges herom.

Der skulle herudover nedsættes et andet
byggeudvalg, der skal stå for etableringen af et nyt
maskinhus på Gevninge kirkegård.
Beslutning vedr. sammensætning af dette udvalg:
Johannes Østergaard, Trine Barfod-Hansen og Emma
Lovén Slott.
6. Det nye menighedsråd –
spørgsmål om udskrivning af
suppleringsvalg
Bilag:
-Brev fra Roskilde Stift af
2.12.2020

I henhold til § 24 a, stk. 2, i lov om valg til
menighedsråd skal biskop Peter Fischer-Møller
beslutte følgende:
• om bispeembedet udskriver udfyldningsvalg for at
få besat de ledige pladser i det nye råd, eller om
• bispeembedet giver dispensation til, at
menighedsrådet dannes af de valgte læge
medlemmer og af sognepræsten.
Som led i afgørelsen af sagen er menighedsrådet
blevet bedt om på førstkommende mulige ordinære
menighedsrådsmøde - efter det konstituerende
møde – at behandle sagen og efterfølgende sende
rådets udtalelse til stiftet.

Beslutning: Rådet har drøftet de to scenarier, og på
trods af, at det tidligere råd har gjort et stort stykke
arbejde for at hverve flere medlemmer, har dette
ikke været muligt. Rådet ønsker derfor, at man i
indeværende periode udgøres af de for nuværende
valgte 7 medlemmer og sognepræsten, hvilket
oplyses til stiftet.
Øvrigt: Det vil være en god idé på sigt at søge at gøre
menighedsrådsarbejdet mere synligt fx i form af flere
arrangementer og inddragelse af frivillige, når det
nye menighedshus er opført - som forberedelse til
det kommende valg.

TTO

7. Nedsættelse af
ansættelsesudvalg til
ansættelse af organist

Der skal nedsættes et ansættelsesudvalg i
forbindelse med ansættelse af ny organist idet
organist, Agnes Malm Nielsen, har opsagt sin stilling
på 12 t/ugen med udgangen af marts måned.

TTO

Organisten er ansat ved Gevninge-Kornerup
Menighedsråd, hvorfor opslag af stilling, nedsættelse
af ansættelsesudvalg og endelig beslutning om
ansættelse sker her. Der er ansøgningsfrist på
stillingen den 17.2.21. Endelig beslutning om
ansættelse sker på menighedsrådsmødet den 9.
marts 2021 efter indstilling fra ansættelsesudvalget.
Beslutning om sammensætningen af
ansættelsesudvalget:
Personale
Claus - organist
Henriette - præst
Trine - medarbejderrepræsentant
Menighedsrådsmedlemmer
Anne Grete - kontaktperson
Trine - formand
Herslev Menighedsråd tilbydes en plads i udvalget,
hvilket formanden meddeler dem.

8. Nyt menighedshus
Se bilag.

9. Økonomi

Da vi grundet Corona kommer lidt langsommere og
mere selektivt i gang end forudset med arbejdet med
bygning af nyt menighedshus, har det hidtil siddende
Byggeudvalg udarbejdet et notat om det nye
menighedshus. Dette behandles på førstkommende
møde. Det oplyses, at projektet er i udbud med
tilbudsfrist den 2. marts 2021.

JØS

Til orientering er det økonomiske årshjul for budget

JØS

og regnskabsåret fremsendt af kassereren, da det
indikerer nogle bindinger, rådet har ift. afholdelse af
møder og en dagsorden med drøftelse og
beslutninger omkring økonomien.
Endvidere er udarbejdet et notat om principperne i
regnskabet til rådets information.
På martsmødet skal årsregnskabet for 2020
behandles.
HBWA:
Præsten ønsker, at der ved den kommende
budgetlægning 2022 tages højde for udgifter til
konfirmanderne, med henvisning til Lejrebudgetmodellen og det faste beløb, der tilgår
præstegårdskassen, og ønsker at man øremærker et
fast beløb fra denne bevilling.

10. Orientering ved
formanden

Formanden orienterede om den senere tids behov
for at tage nogle beslutninger henset til corona
situationen. For personalet har det stillet store krav
om forandringsparathed med kort varsel.

TTO

11. Orientering ved præsten

a. ift. planlægning af arrangementer afventes corona HBA
situationen.
b. Gudstjenester varer pt. 30 min. pr. tjeneste. Af og
til lægges nadveren ind i stedet for prædikenen, med
respekt for den liturgi, som gudstjenesten skal
indeholde - for ikke at skulle undvære nadver i flere
måneder og for at holde fast i fællesskabet omk.
nadveren. Der synges ikke salmer til gudstjenesterne.
c. Ift dette års konfirmationer i Gevninge og Herslev;
det er besluttet, at de flyttes fra foråret til den 21.
august 2021. Der var ingen tilmeldte til konfirmation i
Kornerup i år.
d. Præstens efteruddannelse er pga. corona udsat til
uge 23.

12. Orientering ved

Ikke alle julegaver til personalet kunne afleveres i

AGH

kontaktperson

juletide pga. de aflyste julegudstjenester med kort
varsel.
Et planlagt personalemøde måtte aflyses og udsættes
pga. corona. Der skal afholdes MUS samtaler og
gennemføres en arbejdspladsvurdering.
Det foreslås, at rådet på et tidspunkt drøfter,
hvordan man håndterer kistebegravelser, og laver
nogle retningslinjer for praksis omkring
kistebegravelser i begge kirker.

13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Ikke noget at berette.

TBH

14. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Der er planer for kirkegårdene – og der skal laves
JØS
synsudsatte arbejder i Gevninge kirke, hvilket skal på CBP
budget 2022. Der orienteres om kalkning af Kornerup
kirke på næste møde.

•

Aktivitetsudvalg

EAA orienterer om et virtuelt møde i det nye
Aktivitetsudvalg. To store emner:
- ’Efter ordet – maden på bordet’
arrangementerne bør nok nytænkes, fx ifm
det kommende nye menighedshus.
- Ift frokostmøderne: undersøge om der er en
gruppe frivillige i Herslev, der ønsker at
overtage planlægningen af frokostmøderne
fremadrettet. Det vil være ærgerligt at
nedlægge ordningen pga manglende
tovholdere, dog er Lisa interesseret i at
bidrage fra Gevninge-Kornerups
menighedsråd. Forslag om at præsten
forhører sig blandt de frivillige i Herslev.

EAA/
LBJ

•

Præstegårdsudvalg

Intet at bemærke.

JØS

Intet at bemærke.

Alle

15. Eventuelt

