Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 20. april 2021 kl. 18.30
Deltagere: Eva Ankjær Andersen (via skype), Henriette Brix Worm Andersen (via skype), Johannes
Østergaard, Trine Barfod Hansen, Trine Toldam, Emma Lovén Slott (referent), Anne-Grete Harlou,
Lisa Bang, Jette Laage-Petersen (delvis deltagelse via skype), Maj-Brit Ronæs (suppleant)
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

2. Siden sidst

Nye og mildere restriktioner for gudstjenester
(bl.a. betyder det, at vi nu kan åbne op for
gudstjenester i Kornerup Kirke)

Alle

3. Økonomi

Udkast til budget gennemgået med henblik på at
udarbejde det endelige budgetbidrag til næste møde

JØS

Spillereglerne blev udleveret og gennemgået på
mødet. Spillereglerne blev godkendt og to punkter
blev tilføjet

ESL

Forslag om at udarbejde en folder, som kan
udleveres til gravstedsejere med regler om
gravstederne (især §25)
§17: tilføj parentes med forklaring af hvem
”brugsberettigede” er
§21: ”Den, der har brugsret til et gravsted” erstattes
af ”De brugsberettigede”
§25: ”ét styk” lys ændres til ”to styk”
Trine retter de sidste ting til og sender ind.
Vedtægten er godkendt.

JØS

AGH foreslår at få tydeliggjort hvem, der er
ansvarlige for hvilke platforme samt at nedsætte et

AGH

Drøftelse af udkast til budget
Bilag:
Udkast til budgetbidrag
eftersendes

4. Spilleregler for et godt
menighedsrådsmøde
Emma præsenterer et forslag
til spilleregler for vores
menighedsrådsmøder på
mødet
5. Godkendelse af vedtægt
for Gevninge Kirkegård
Bilag:
Kirkegårdsvedtægt og
oversigtstegning eftersendes

6. PR i menighedsrådet

Hvordan bliver vores kirker
mere synlige

udvalg til at sørge for at koordinere yderligere PR
(ikke selve udførelsen).
Jette sørger for at opdatere hjemmesiden med
nyeste gudstjenesteliste samt referater fra
menighedsrådsmøde. Jette har ikke mulighed for at
sørge for annoncering i Lejre Lokalavis.
Henriette sørger opdatering af sogn.dk.
Henriette sørger desuden undtagelsesvist for
annonce i Lejre Lokalavis) for maj måned.
Henriette fortæller, at Herslev menighedsråd ytrer
ønske om en fælles annoncering i lokalavisen.
Samlet er der grundlag for et udvalg for koordinering
af PR (herunder hvem er ansvarlig for annoncering i
Lejre Lokalavis)
Deltagere i udvalget er: Anne-Grete Harlou, Maj-Brit
Ronæs, Trine Toldam

7. Repræsentantskabsmøde i skoletjenesten
Skibet

Ud over Henriette deltager Emma (Lisa er back-up).

TTO

Bilag:
Indkaldelse til
repræsentantskabsmøde
8. Orientering ved
formanden

Biskoppen dispenserer for kravet om udfyldningsvalg TTO
– vores menighedsråd består dermed af de syv
valgte medlemmer (fire for Gevninge og tre for
Kornerup). Hvis et medlem udtræder, skal vi igen
søge om dispensation (hvis det ønskes)

9. Orientering ved præsten

God opbakning fra menigheden i påsken.
18. maj kl. 19.00 er der ”Syng pinsen ind”

HBA

10. Orientering ved
kontaktperson

Der kan snart gennemføres personalemøde og
herefter tages der fat på M.U.S

AGH

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Intet nyt

TBH

12. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Fase 1 af Paradisengen bliver færdig i næste uge.
Det lille område C omlægges til græs som det
fremgår af kirkegårdsvedtægten.
Renovering af Tobiassens gravsted er påbegyndt.
Etablering af redskabshus udskydes til næste

JØS
CBP

sommer.
•

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsudvalget holder konstituerende møde og
vender tilbage med aktiviteter, som ligger
uafhængigt af gudstjenesterne

EAA/
LBJ

•

Præstegårdsudvalg

Udvalget har konstitueret sig med Knud Bjerrum fra
Herslev Menighedsråd som formand. Eva Ankjær
Andersen er referent og Johannes Østergaard er
kasserer.

JØS

-

Alle

13. Eventuelt

