Menighedsrådsmøde – Gevninge-Kornerup Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde den 9. marts 2021 kl. 18.15 i ”stalden” på Niels
Frederiksensvej 20
Tilstedeværende: Trine Toldam, Johannes Østergaard, Emma Lovén Slott, Jette Laage-Petersen,
Anne Grete Harlou, Trine Barfod-Hansen, Eva Ankjær Andersen (via skype) og Henriette Brix Worm
Andersen (via skype), Majbrit Ronæs (suppleant)
Referent: JLP
Afbud: Lisa Bang Jensen
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsordenen blev godkendt med et underpunkt til
pkt. 2: Godkendelse af regnskabsinstruks.

2. Økonomi
Godkendelse af årsregnskab
2020
Bilag:
Årsregnskab 2020 mv. –
i alt 6 bilag

Alle

JØS
JØS ridser hovedlinjerne i årsregnskabet.
I menighedsrådets forklaringer til regnskabet anføres
de væsentlige ændringer til budgettet i form af
besparelser: De skyldes dels corona pandemien /
situationen for kirkelivet, dels salget af den gamle
præstebolig og endelig en stram budgetføring.
Konklusion: Årsregnskab 2020 afleveret den 09-032021, 09:25 blev behandlet og godkendt.
Bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået. Fsva.
bilag 2: Ansatte hæves beløbet for sognepræstens
og graverens ret til at disponere fra 3000 kr. til 5000
kr.
Konklusion: Regnskabsinstruksens bilag blev
herefter godkendt.

3. Siden sidst

HWA: Den nye FAQ fra KM, jf. pkt. 31 vedr. retten til
udendørs menighedsaktiviteter, som arrangeres af
MHR skal ikke overholde generelle retningslinjer
vedr. forsamlingsforbud på 5 personer, men må
gerne være op til 25 personer.
Det betyder at den planlagte pilgrimsvandring 2.
påskedag fra Kornerup kirke forventes at kunne
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afholdes.
JØS: Med reference til referat af MHR møde 9.2.21,
pkt. 5: Honorar til formand for byggeudvalg. Da der
er rejst mistanke om, at et honorar medfører, at der
tages penge fra konti, der berører Herslev
Menighedsråd ønskes videre behandling af den sag
indstillet.
4. Ansættelse af organist
Godkendelse af indstilling fra
ansættelsesudvalget efter
ansættelsessamtaler den 7.
marts 2021

TTO redegjorde for ansættelsesprocessen af ny
organist, som var en god proces med flere
kvalificerede ansøgere.

TTO

Menighedsrådet beslutter at følge
ansættelsesudvalgets indstilling og ansætte den
organist, som ansættelsesudvalget har peget på.
Den nye organist tiltræder den 1. april 2021.
HWA byder i første omgang den nye organist
velkommen ifm. opstarten.

5. Aktivitetsudvalg spørgsmål om nedsættelse
af fælles udvalg
Bilag:
-Notat om Aktivitetsudvalgets
opgaver

Det drøftes, hvorvidt der skal tages skridt til at
nedsætte et fælles aktivitetsudvalg med Herslev
Menighedsråd, eller om der også fremadrettet skal
være to aktivitetsudvalg i pastoratet.
Der eksisterer pt. en samarbejdsaftale mellem
rådene, som blev ridset op, og denne er ikke til
hinder for fælles aktiviteter.
Der er fx nedsat et udvalg om fredagsmøderne på
tværs af rådene.

TTO

Konklusion: Der fortsættes som nu med to
aktivitetsudvalg. Det nuværende samarbejde giver
god grobund for flere fælles aktiviteter, også med
byggeriet af det kommende menighedshus.

6. Menighedshus
Godkendelse af tilbud fra
entreprenør til opførelse af
nyt menighedshus efter
indstilling fra byggeudvalget frist for afgivelse af bud
udløber den 8. marts 2021

Der foreligger svar fra tre udvalgte entreprenører
(tilbudsgivere) vedr. udbuddet, hvoraf de to ligger
væsentligt over budgettet, og den sidste har trukket
sig.
Konklusion: Byggeudvalgsformanden drøfter
nærmere med arkitekterne, ligesom sagen skal
drøftes med provstiet, og byggefasen evt. derved må

JØS

udsættes.
7. Gevninge Kirkegård
Godkendelse af registrering
og planlægning - se bilag
Bilag: Gevninge Kirkegård disponering og kort over
kirkegården

En ny kirkegårdsvedtægt er under
udarbejdelse/revision ved JØS/TBH og MØS.

JØS

Der efterlyses en godkendelse af det fortsatte
arbejde med registrering af gravsteder.
Provstiet beder om at få en oversigt over disponering
af kirkegårdsarealerne, jf. spørgsmålet om en mere
rationel kirkegårdsdrift.
Konklusion: Det blev drøftet og besluttet at bede en
landskabsarkitekt (Mette Østergaard) om at lave en
beplantningsplan af Tobiassens familiegravsted
(område A-6 i kirkegårdsplanen). Der er tale om en
mindre opgave.
De øvrige opgaver beder vi Mangor og Nagel om at
projektere.
Herudover godkendes den fremlagte
disponeringsplan jf. notat af 1. marts 2021.

8. Orientering ved
formanden

-

TTO

9. Orientering ved præsten

Indsamlingen til Folkekirkens Nødhjælp foregår i år
digitalt, ligesom præsten laver en indsamling med
konfirmanderne.

HBA

Gudstjenester der skulle være afholdt i Kornerup
foregår fortsat i Gevninge indtil der kommer nye
areal retningslinjer.
Dette skal ajourføres på sogn.dk således at det også
nævnes retvisende i Dagbladets annonce.
Påskeduge, der kan lægges ud på kirkegårdene, er
bestilt, og HBA vil forud for påsken lave god reklame
herfor.
10. Orientering ved
kontaktperson

Personalemødet er udsat.

AGH

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

12. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Kornerup Kirke: Der har været afholdt møde med
provsten i forhold til reparation af loft og indvendig
kalkning af kirken. Arbejdet kan igangsættes i
henhold til stiftets tidligere godkendelse. Tilsyn føres
af den valgte kirkemurer.

JØS
CBP

Udvalget ønsker at gøre mere ud af kirkekaffen, så
menigheden kan lære hinanden bedre at kende.

EAA/
LBJ

•

Aktivitetsudvalg

Frokostmøder: program for 2021-22 er klar.
Frokostmøderne begynder igen i september. Flere
oplægsholdere fra vinterens aflyste program vil
medvirke.
•

Præstegårdsudvalg

13. Eventuelt

-

JØS

Der er repræsentantskabsmøde i Skoletjenesten
Skibet den 11. maj 2021. Menighedsrådet skal
deltage med en repræsentant. HBA sender
oplysninger om Skibet til menighedsrådet. Det
besluttes på næste møde, hvem der deltager.
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