Menighedsrådsmøde – Gevninge-Kornerup Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde den 23. november 2021, kl. 18.30 i Beboerhuset i Gevninge
Tilstedeværende: Maj Brit Ronæs (suppleant for Emma Slott), Lisa Bang Jensen, Trine Barfoed
Hansen, Henriette B.W. Andersen, Johannes Østergaard, Trine Toldam, Anne Grete Harlou, og
Jette Laage-Petersen
1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden blev godkendt.

Alle

2. Valg af
enkeltmandsposter

Valg af enkeltposter hvert år inden det nye kirkeår,
1. søndag i advent, starter.

TTO

Formand
Næstformand
Kirkeværge Kornerup
Kirkeværge Gevninge
Kasserer
Sekretær
Kontaktperson
Bygningssagkyndig
Underskriftsberettiget

Formand:
Trine Toldam

Honorar til formand,
kirkeværger, kontaktperson
og kasserer

Næstformand:
Emma Lovén Slott
Kirkeværge Kornerup
Charlotte B. Pedersen
Kirkeværge Gevninge
Johannes Østergaard
Kasserer
Johannes Østergaard
Sekretær
Jette Rander Laage-Petersen
Kontaktperson
Anne-Grethe Harlou
Bygningssagkyndig
Bjarne Andersen
Underskriftsberettiget
Trine Toldam og Johannes Østergaard
Honorar til formand, kirkeværger, kontaktperson
og kasserer:
Det indstilles til provstiet, at de hidtidigt gældende
honorarer fortsættes.

3. Siden sidst

Nyt om sognehuset ved JØS:
Alle
Tidsplan; det forventes at alt byggearbejdet er
færdigt inden jul. Varmen til kirken skal tilsluttes fra
det nye sognehus.
Forventet afleveringsforretning den 6.1.2022.
Og forventet frokostmøde i det nye sognehus den
14.1.2022.
Tentativ dato for indvielse: 4.2.2022.
Drøftelse: Vedtægt for Gevninge-Herslev–Kornerup
sognehus er udarbejdet i udkast, herunder
retningslinjer for leje af huset (vha. kalender). Regler
for fremvisning af lokaler, udlevering af nøgler og
rengøringsstandard drøftes.
Der blev holdt afsked med og for kirketjener Mogens
Lundbech den 31.10.2021 i Herslev Kirke.
Kommentar til kommende avisannoncer:
Morgenandagterne skal fremgå af selve
gudstjenestelisten og ikke længere nede i teksten.

4. Menighedsrådets møder
fremover
Fastlæggelse af
menighedsrådets
mødevirksomhed i 2022 hyppighed, dag, tidspunkt,
afvikling mv.

Mødevirksomhed i 2022:

TTO

Hyppighed: ca. 7 møder årligt efter behov (ca. hver
anden måned).
Ugedag: På skift mellem tirsdage og onsdage
forsøgsvis i det kommende år.
Tidspunkt: Kl. 17:00 med spisning undervejs.

Det foreslås at første møde i
2022 ligger i uge 3

Afvikling: Mødeledelsen går på skift.
Sekretæren udsender og lægger fremover
referaterne i DAP’en.
Første møde i det nye år:
Onsdag den 19. januar kl. 17, i det nye sognehus.
Forslag til møderække for 2022 skal godkendes på
førstkommende møde.

5. Økonomi

Ift. kollekten:
JØS
Ad Verdens Børn (fadderbarn) – støtten til Caroline
ophører med udgangen af 2022, så vi ikke er bundet
til et bestemt fast beløb fremadrettet.
I december måned samles ind til pastoratets
julehjælp.

6. Ansættelse af
kirkesanger

Ansættelsesprocessen til ansættelse af en ny
kirkesanger er i gang. Der foreligger en indstilling til
MR om, hvem ansættelsesudvalget foreslår til
stillingen, som rådet drøfter, herunder lønniveauet.
Der skal fastlægges en rammetidsaftale forud for
jobstart.
Menighedsrådet godkender ansættelsesudvalgets
indstilling.

AGH
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7. Børnekor i organistens
fravær

Der er mulighed for enten, at børnekoret holder
AGH
pause i organistens fravær (barselsorlov), eller at
man skal bevilge en vikar i 4 mdr. fra 18.12.21.
Det besluttes, at der ansættes en vikar til børnekoret
i perioden.

8. Indførelse af sognetræ i
kirkerne

Forslag om et sognetræ: En synliggørelse af kirkens HBA
aktiviteter i form af et ”træ” med ophængte fx
stjerner, lys, hjerter mv. (døbte, gifte, døde mv. med
navne på) i kirkerne. Formål: at vise at kirke er mere
end kun søndage, men de store begivenheder i
livet.
Opfordring til rådet om, at man hver især
undersøger fænomenet ’sognetræ’, mhp en videre
drøftelse.

9. Orientering ved
formanden

Intet nyt at berette.

10. Orientering ved
præsten

Vi ved ikke pt. om Corona kommer til at spille ind på HBA
julens gudstjenester, men der planlægges efter, at vi
gennemfører.

11. Orientering ved
kontaktperson

Der søges en ny gravermedhjælper, og stillingen
forventes opslået i december.

AGH

12. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Drøftelse af tidspunkter for bryllupper om lørdagen.

TBH

13. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Gevninge: Der indhentes tilbud på reparationer og
JØS
udvendig kalkning af Gevninge Kirke. Kalkning
CBP
planlægges til 2. kvartal 2022. Der er licitation på
hovedsti, nyplantning af Paradiseng og nye
materialekummer og en licitation på bygning af det
nye redskabshus. Licitationerne udløber i december.

TTO

•

Ak*vitetsudvalg

Der er lavet en aktivitetsplan for hele 2022.

EAA

•

Præstegårdsudvalg

Der søges 5% midler til ekstraordinær udgift til
robotplæneklipper og pasning af præstegårdshaven
i 2022, som menighedsrådet har overtaget ansvaret
for.

JØS

14. Eventuelt

-

Alle

