Menighedsrådsmøde i Gevninge-Kornerup Menighedsråd den
9.3.2022
Referat af menighedsrådsmøde den 9. marts 2022 kl. 17.00 i sognehuset
Tilstedeværende: Eva Ankjær Andersen, Johannes Østergaard (pkt.1-3), Trine Toldam, Trine
Barfoed, Jette Laage-Petersen, Henriette BW Andersen, Maj- Brit Ronæs, Anne Grete Harlou
Afbud: Lisa Bang Jensen

1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden er godkendt uden bemærkninger.

Alle

2. Siden sidst

TT:

Alle
-

-

-

Frokost med MR og personale den 13.2.22 –
forslag fra Præstegårdsudvalget: at gøre
denne frokost til en fast tradition en gang
årligt i februar. Beslutning: Dette forslag er
der stemning for.
Den 30.3 er der orienteringsmøde med de
fire bispekandidater.
TT har været på webinar kursus om GDPR,
herunder info om brugen af fotos. Vi skal
have en privatlivspolitik, oplyse om den og
lave et autosvar om, hvad vi gør med private
oplysninger og samtykke om brugen af fotos.
Et ansvar for at overholde disse regler.
Overvejelse om at oprette to nye
mailadresser til hhv. formanden og
kassereren inden for det eksisterende
webhotelabonnement – det arbejdes der
videre med.
Indvielse af sognehuset: 25. marts kl. 15.00
-16.00 (officiel del med inviterede gæster og
personale) og 16.00-17.30: Åbent hus.
Annonceres i lokalavisen + på skilte og
hjemmesider.

3. Økonomi
Godkendelse af årsregnskab
2021

JØ gennemgik årsregnskab 2021 og 4. kvt. rapport
2021. Bl.a. pålæg om at de frie midler skulle
udmøntes, hvilket er sket med forskellige projekter
på Gevninge kirkegård.

Godkendelse af ny
regnskabsinstruks

Årsregnskab 2021, endelig afleveret d. 01-03-2022
14:34 blev behandlet og godkendt.

Bilag vedlagt

Godkendelse af regnskabsinstruks blev udsat til
næste møde.

4. Informationstavle ved
Gevninge Kirke

Punktet blev udsat.

5. Information/annoncering

Drøftelse om lay-out’et. Beslutning om en opdeling i JØS
annoncen, så der i boksen annonceres kun
gudstjenesterne/morgenandagter/dåbsgudstjenester,
og nedenunder de øvrige aktiviteter. Teksten
fremhæves, eventuelt i bokse.
Annonceansvarlig skriver ud til alle rådsmedlemmer,
præst, gravere med en oversigt, der indeholder:
ugenummer for planlagt annoncering for den aktuelle
måned, deadline for aflevering af annoncetekst til
avisen og deadline for modtagelse af tekst og
materiale til annoncen. Ift. ny herreklub henvises
fremover til hjemmesiden, og tekstmæssigt vurderes
hvad der er vigtigst at få med i den pågældende
annonce.
Punktet genoptages på næste møde.

Evaluering af vores
annoncering

6. Arbejdsmiljø

JØS

JØS

Punktet blev udsat.

AGH/
JØS

5. maj 2022 kl. 19.00 i Vor Frue – Maj-Brit deltager.

TTO

Emma er fortsat sygemeldt.

TTO

Hvordan sikrer vi et fortsat
godt arbejdsmiljø for vores
ansatte
7.
Repræsentantskabsmøde i
Skoletjenesten Skibet
Hvem deltager? Bilag vedlagt
7. Orientering ved
formanden

8. Orientering ved præsten

Fastelavn var en succes – med hjælp fra LBJ, JØS
og TTO.
De Grå Eminencer – er godt i gang
Indsamlingsgudstjeneste 13. marts 2022 kl. 9.00 i
Gevninge
Påskens gudstjenester (Palmesøndag, Langfredag,
Påskedag) .
Kr. Himmelfartsdag – pilgrimsvandring i Gevninge
Jordbærgudstjeneste 21/6 kl. 19.00 i Gevninge
Mette Udesen vil skænke Gevninge kirke en rød
messehagel. Mrådet ønsker at guld-bort fra tidligere
kasserede antependium undersøges før evt.
påsyning på den nye messehagel (AGH påtager sig
opgaven).

HBA

9. Orientering ved
kontaktperson

Kort orientering om personalesituationen

AGH

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

Intet at bemærke

TBH

11. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Den ene klokke i Kornerup skal have ny motor

JØS
CBP

•

Ak vitetsudvalg

Koncert 20. marts med Erip Grip kl. 15.00
Koncert 24. april med Me & Maria kl. 15.00
Frokostmøder kommende sæson under
udarbejdelse (AGH).
Voksenkoret forventes at synge til Midfaste
gudstjenesten.

EAA

•

Præstegårdsudvalg

Nøddesten og kantsten projektet ved Præstegården
er afsluttet.

JØS

ti

12. Eventuelt

Idé til Præstegårdsudvalget: Udstilling ved lokale
Alle
kunstnere i Sognehuset.
”100 Salmer” skal indkøbes – der mangler 25
eksemplarer i Gevninge kirke.
Forslag om Grøn kirke og kirkegård skal tænkes ind i
fremtiden.

