Ekstraordinært menighedsrådsmøde –
Gevninge-Kornerup Menighedsråd
Referat fra ekstraordinært menighedsrådsmøde den 13. april 2021 kl. 18.15
Deltagere: Eva Ankjær Andersen (via skype), Henriette Brix Worm Andersen (via skype), Johannes
Østergaard, Trine Barfod Hansen, Trine Toldam, Emma Slott Lovén, Jette Laage-Petersen (referent),
Anne-Grete Harlou, Lisa Bang
1.Godkendelse af
dagsorden

Den ekstraordinært korte dagsorden blev godkendt.

Alle

2. Godkendelse af
byggeprojekt - herunder
økonomien - i forbindelse
med etablering af nyt
menighedshus

Ved Johannes Østergaard, formand for
Byggeudvalget

JØS
TTO

Bilag:
Redegørelse for status på
projekt menighedshus teknisk og økonomisk - som
provstiudvalget har modtaget
og behandlet

Bilag:
a. Brev til Lejre Provsti: Anmodning om
godkendelse af byggeri af nyt sognehus
placeret i Gevninge for Gevninge –
Herslev – Kornerup pastorat samt bilag:
Økonomisk oversigt/finansiering (af
24.3.2021), inklusiv orientering om
tilbudsfasen.
b. Til Lejre Provstiudvalg: Ansøgning om
provstilån til finansiering af nyt sognehus
for Gevninge – Kornerup – Herslev
pastorat placeret i Gevninge (af
12.3.2021 - udkast), samt
Til Lejre Provstiudvalg: Ansøgning om
provstilån til finansiering af nyt
redskabsskur for Gevninge – Kornerup
kirkegårde (af 12.3.2021 - udkast)
Menighedsrådet besluttede på baggrund af bilagene,
Johannes Østergaards udredning, samt på baggrund
af drøftelsen på mødet at:
- godkende byggeprojektet
- godkende rammeansøgning om
reservation af en rammebevilling til
redskabshus i Gevninge
- godkende fordelingen af
nettoprovenuet af salget af det gamle

-

menighedshus i henhold til
finansieringsplanen
godkende den foreliggende
ansøgning til provstiet om lån til at
bygge et fælles menighedshus for de
tre kirker

Såfremt ansøgningen godkendes af provstiudvalget i
Lejre Provsti, igangsættes byggeriet hurtigst muligt.
Tidshorisonten er, at man går efter at byggeriet er
færdigt til 1. søndag i advent 2021.

3. Eventuelt

Uddeling af programmer for frokostmøderne 20212022 med start den 10.9.21.
De fremtidige møder i menighedsrådet finder
fortrinsvis sted i beboerhuset, Gevninge Bygade, når
dette åbner (indtil det nye menighedshus er
færdigbygget). Fremover flyttes mødetidspunktet til
kl. 18.30.

Alle

