Menighedsrådsmøde
Referat fra menighedsrådsmøde den 4. maj 2022 kl. 17.00 i sognehuset
Tilstedeværende: Eva Ankjær Andersen, Johannes Østergaard, Trine Toldam, Trine Barfoed
Hansen, Henriette B.W Andersen, Maj-Brit Ronæs, Anne Grete Harlou
Afbud: Jette Laage-Petersen og Lisa Bang Jensen

1.Godkendelse af
dagsorden

Ingen bemærkninger

Alle

2. Økonomi

Regnskabsinstruksen blev godkendt.

JØS

Godkendelse af
regnskabsinstruks

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2022 blev godkendt.

Godkendelse af
kvartalsrapport - 1. kvartal
2022
Budgetvurdering pr. 1. maj
2022

Johannes gennemgik budgetbidraget.
Anlægsbudgettet skal udarbejdes. Budgettet
godkendes på næste møde.
Det aftales, at næste møde flyttes til den 14. juni
2022.

Budgetbidrag - budget 2023
Hanne Knörr - vores
regnskabsfører - deltager
Bilag vedlagt
Forslag om ændring af
næste møde til den 14. juni
2022, så budget 2023 kan
indsendes rettidigt
3. Siden sidst

Sognehuset blev indviet den 25. marts 2022. Der var
god tilslutning til arrangementet.
Annoncering: Jette opfordres til som
annonceansvarlig at sende en mail til
menighedsrådet i god tid inden deadline for
indrykning af annonce i avisen.
Coop-bonner: Der opfordres til at huske at aflevere
bonner til Johannes inden den 25. i måneden.

Alle

4. Informationstavle ved
Gevninge Kirke
Skal vi have en infotavle?
Hvilke informationer skal
gives? Hvor skal den
placeres?

Der skal være en info-tavle ved Gevninge Kirke
(størrelse ca. 6 A-4 sider). Tavlen hænges på
væggen ved graverbygningen. Info-tavlen skal
indeholde oplysninger om, hvordan man kan komme
i kontakt med præst, graver, formand,
præstesekretær og kontaktperson til leje af
sognehus samt oplysninger om gudstjenester og
andre aktiviteter.

JØS

Der opsættes en lille postkasse ved begge kirker til
månedens gudstjeneste folder.
5. Grøn kirke og kirkegård
-- herunder ”vild med vilje”

Det tilstræbes fremover at bruge kaffekopper og glas
ved servering i forbindelse med gudstjenester (når
de nuværende indkøbte plastglas er brugt).

HBA
JØS
TBH

Oliefyret i præstegården skal udskiftes til en
varmepumpe.
”Vild med vilje”:
Kornerup - græsset slås ved parkeringspladsen og
på begge sider af stien op til kirken. Græsset får lov
at gro lidt længere på området bag graverbygningen,
og der slås alene to stier.
Gevninge - Græsset får lov at stå på området langs
Bygaden til det afblomstrer. Græsset omkring
gravpladerne slås. På Paradisengen mellem
stendiget og elipsen slås græsset. På resten af
Paradisengen får græsset lov at gro lidt længere.
6. Arbejdsmiljø

Der er enighed om, at dialog er afgørende for at
skabe et godt arbejdsmiljø. Alle skal passe på
hinanden for at sikre et godt psykisk arbejdsmiljø.

AGH/
JØS

7. Juniorkonfirmandundervisning og
babysalmesang

Der arbejdes videre med at finde en underviser. Tine
har påtaget sig opgaven med babysalmesang.

AGH

7. Orientering ved
formanden

-

TTO

Hvordan sikrer vi et fortsat
godt arbejdsmiljø for vores
ansatte

8. Orientering ved præsten

Der var positiv feedback fra påskens gudstjenester.
De Grå Eminencer har 8 deltagere, der er glade for
at mødes og ønsker at fortsætte efter sommerferien.
Der er 12 børn til babysalmesang. Der er styr på
årets konfirmationer. Der er Himmelske Dage i
Roskilde ved Kr. Himmelfart. Der er pilgrimsvandring
i Gevninge Kr. Himmelfartsdag. Der er fælles
provstigudstjeneste den 24. september (muligvis
udgår de efterfølgende to søndages gudstjenester
pga. præsternes kursus)

HBA

9. Orientering ved
kontaktperson

Anne Grete deltager i Landsforeningens lederkursus. AGH
Der har været indbetalt forkert pension til Birgitte
gennem en årrække. Der rettes op på dette, og den
manglende pension efterbetales for de seneste 5 år.
Mona stopper som fleks-medarbejder den 1. juli
2022.
Der ansættes en gravermedhjælper-vikar mens Trine
er sygemeldt.
Der er fejlagtigt ikke udbetalt refusion for Trines
tidligere deltids-sygemelding.
Tine er tilbage fra barsel.

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

11. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Gevninge: Lågen ind til kirkegården er udskiftet, og
den lille låge er blevet malet. Portalen renoveres.
Kirken kalkes udvendig efter pinse, og reparationer
udføres indendørs. Det første arbejde ved
Paradisengen er igangsat.

JØS
CBP

Kornerup: Der er bevilget 5%-midler til maling af tårn
og vinduer. Der er søgt 5%-midler til reparation af
den ene klokkes motor.

ti

•

Ak vitetsudvalg

Der var koncert i Gevninge Kirke den 24. april. Der
EAA
var 40-50 tilhørere. Der er foredrag i sognehuset den
21. august. Aktivitetsdagen i Gevninge er aflyst i år.
Der er en fælles koncert med Herslev Menighedsråd
i efteråret. Næste års program for frokostmøderne er
færdigt.

•

Præstegårdsudvalg

12. Eventuelt

Der er budgetmøde i præstegårdsudvalget ultimo
maj. Det er besluttet at afvente med at finde ud af,
hvad der skal på væggene i det nye sognehus.

JØS

Alle

