Menighedsrådsmøde Gevninge-Kornerup Menighedsråd
Referat af menighedsrådsmøde den 26. oktober 2021 kl. 18.30 i ”Stalden”, Niels
Frederiksensvej 20
Til stede: Johannes Østergaard, Trine Toldam, Anne Grete Harlou, Jette Laage-Petersen og
Maj-Brit Ronæs (suppleant for Emma Slott).
Afbud: Trine Barfoed Hansen, Henriette B.W.Andersen.

1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden blev godkendt med følgende ændring:
Pkt. 8 udsættes til næste møde.

2. Ansættelse af BC
Revision, Roskilde ved
Hanne Clemmensen Knörr
som ny regnskabsfører pr.
1. januar 2022

Alle

JØS oplyser, at der er fordele ved at have en
regnskabsfører, der kender til provstiets forhold.
JØS anbefaler derfor MR, at der foretages et skifte
til Hanne C. Knörr. Hun har et revisionsfirma i
Roskilde, Er også regnskabsfører for andre
menighedsråd i provstiet.
Beslutning: Menighedsrådet beslutter at skifte
Hanne deltager på
mødet i en præsentation regnskabsfører til BC Revision pr. 1.1.2022.
af sig selv

JØS

3. Siden sidst

Alle

JØS: Der kom 605 kr. ind i kollekt til Folkekirkens
Nødhjælp ifm. høstgudstjenesterne.
Samarbejdsaftalen mellem GK-Herslev er nu
godkendt af begge menighedsråd.

4. Økonomi
Godkendelse af endeligt
budget 2022
Godkendelse af
revisionsprotokol
Godkendelse af
kvartalsrapport for 3. kvartal
Bilag eftersendes

Budget 2022, endeligt afleveret d. 19-10-2021 kl.
11:33, blev behandlet og godkendt.
Ift. godkendelse af revisionsprotokollen (vedr.
årsregnskab 2020), skulle den have været afleveret
til menighedsrådet den 15.9 af ECIT, og rådet skulle
have godkendt den senest den 15.10. Der er givet
dispensation af provstiet til godkendelse af
protokollen d.d.
Revisionsprotokollen blev godkendt af rådet.
Vedr. kvartalsrapport for 3. kvt. 2021:
Kvartalsrapporten blev gennemgået og godkendt.

JØS

5. Sammenkomst for
personale og
menighedsråd

En dato blev fastsat til den 13.2.2022 og det blev
Alle
besluttet, at sammenkomsten afholdes i det nye
sognehus med en fælles frokost efter gudstjenesten.

6. Retningslinjer for vikarer Notatet ’Retningslinjer for vikarafløsning ved
ved gudstjenester og
kirkelige handlinger i Gevninge – Herslev –
kirkelige handlinger
Kornerup pastorat’ drøftes. Af dette fremgår bl.a.
løntakster for organistvikarer og kirkesangervikarer.
Bilag vedlagt
De foreslåede ændringer laves og herefter er
retningslinjerne godkendt, og retningslinjerne
uddeles herefter til det musiske personale samt til
Herslev MR.

AGH
JØS

7. Ansættelse af
gravermedhjælper

AGH
TTO

Stillingsbeskrivelse,
timeantal, nedsættelse af
ansættelsesudvalg mv.
Bilag vedlagt

Den tidligere gravermedhjælper på 32t/ugen
stoppede i stillingen den 15. oktober 2021. Der er
ansat en gravermedhjælper i en midlertidig stilling
frem til den 23.12.21.
Det besluttes, at den nye gravermedhjælperstilling
opslås med 37 t/ugen, man-fredag.
Ansættelsesudvalget består af AGH, TBH, JØS og
TTO.
Der udarbejdes et stillingsopslag snarest.

8. Indførelse af sognetræ i
kirkerne

Punktet er udskudt.

HBA

9. Menighedsrådets møder
fremover

Tanker til overvejelse frem til november mødet:
- Skal møderne fremover afholdes hver
måned (eller hver anden måned)?
- Skal vi fastholde tidspunktet for mødestart /
klokkeslæt – eller skal det skubbes til fx kl.
17, evt. inklusiv spisning?
- Ift afvikling, kan man fx overveje om der skal
være forskellige mødeledere på skift?
- Overvejelse omk. mødedage (faste /
skiftende)

TTO

Kort indledende drøftelse af
menighedsrådets
mødevirksomhed i 2022 f.eks. hyppighed, tidspunkt,
afvikling mv.

10. Orientering ved
formanden
11. Orientering ved
præsten

Intet at orientere om.
Allehelgens gudstjenesten den 7.11 aflyses i
Kornerup (kl. 16.00), da der ikke inden for det
seneste år har været nogle dødsfald/bisættelser i
Kornerup.
Babysalmesangsholdet forsøges opstartet i uge 46.

TTO
HBA

12. Orientering ved
kontaktperson

Der er ansat en organistvikar pr. 19.12, der går ind i
nuværende organists stilling.
Stillingen som kirkesanger er slået op, og der er
ansøgningsfrist den 3. november.
Mogens har sidste dag søndag den 31.10.21 i
Herslev kirke kl. 10.30 med efterfølgende kirkekaffe.
Der er ansat en kirkesangervikar pr. 1.11. frem til en
ny fast er ansat.

AGH

13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

14. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Gevninge: Gevninge Kirke er blevet brandsikret.
Indvendige reparationer i kirken laves i 1. kvartal og
kalkning af kirken planlægges til 2. kvartal.
Arbejderne med materialekummer, gennemgående
sti og redskabshus sættes i udbud snarest. Der
lægges gulv i det nye sognehus i uge 50. Huset er
efter planen færdigt fredag den 17. december.

JØS
CBP

Kornerup: Kornerup Kirke er blevet kalket udvendigt.
•

Ak*vitetsudvalg

Der er koncert i Gevninge Kirke den 31/10 kl. 15.
Der har været afholdt fællesmøde med Herslev
Menighedsråd, og der planlægges to fælles
koncerter i 2022.

EAA

•

Præstegårdsudvalg

-

JØS

Menighedsrådet takker nej til at købe et træsnit med
Lazarus opvækkelse, som rådet har fået tilbudt.

Alle

15. Eventuelt

Menighedsrådets møde den 23/11 begynder kl. 18
med spisning.

