Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde den 14. juni kl. 17.00 i sognehuset, Gevninge
Tilstedeværende: Trine Toldam, Anne-Grete Harlou, Eva Ankjær Andersen, Lisa Bang Jensen,
Johannes Østergaard, Maj-Brit Ronæs og Jette Laage- Petersen (referent)
Afbud: Henriette Brix W. Andersen og Trine Barfoed
1.Godkendelse af
dagsorden

Ordstyrer: Anne-Grete Harlou.
Pkt. 5 behandles efter pkt. 2. Dagsordenen er
godkendt.

Alle

2. Økonomi

Velkommen til Hanne Knörr, regnskabsfører.

JØS

Godkendelse af budget 2023

Gennemgang af bemærkninger til budgetforslaget.
Vi har været igennem en god proces ift. at justere
det realiserede regnskab fra 2021 til budget 2023.

Hanne Knörr deltager
Bilag eftersendes

Nyt: ejendomsskatten på præstegården stiger fra
4000 kr. årligt til 20.000 kr. årligt. Dette medfører
dog ikke ændring i budgettet i første omgang.
Et forventet underskud på ca. 100.000 kr (forhøjede
energipriser hhv. præstegårdshaven).
Der ansøges om at få forhøjet driftsmidlerne, i bilag
6, til at dække det forventede underskud.
Budgetbidrag 2023 afleveret den 14.06.2022 kl.
17:30 blev gennemgået og godkendt.

3. Siden sidst

Maj-Brit Ronæs orienterer om, at hun har været til
repræsentantskabsmøde i skoletjenesten Skibet
(kirkernes skoletjeneste). Der er mange gode tilbud
til skolerne.
Jordbærgudstjenesten er flyttet til Herslev kirke, den
21. juni kl. 19.

Alle

4. Drøftelse af proces for
opdatering eller
udarbejdelse af
helhedsplan for Gevninge
og Kornerup Kirkegårde
Bilag vedlagt

Lejre Provsti har formuleret et ønske om, at alle
JØS
kirkegårde /menighedsråd igangsætter og færdiggør
en proces omkring opdatering eller udarbejdelse af
en helheds-/og udviklingsplan for deres respektive
kirkegårde inden udløb af indeværende valgperiode.
Herunder en logistik /handleplan for hhv. Kornerup
og Gevninge Kirkegårde.
Eksisterende kirkegårdsplan for Kornerup er fra
2014, og for Gevninge fra 2017.
Det besluttes, at formanden kontakter konsulent
Mette Østergaard i forhold til at lave en aftale om at
være menighedsrådet behjælpelig med at udarbejde
et oplæg, så rådet har et udgangspunkt for den
indledende drøftelse med stiftskonsulenten.
Dette som følge af, at der ikke er kræfter og
kompetence blandt rådets medlemmer til at forestå
udarbejdelsen af et sådant oplæg.
På næste møde godkendes omfanget af
konsulentbistanden samt en køreplan.

5. Lokale indkøb efter
lukning af Dagli’ Brugsen i
Gevninge

Dagli’ Brugsen i Gevninge lukker den 19.6.2022.
Der har tidligere været praktiseret en ordning med
COOP købekort til udvalgte personer i
menighedsrådet.

JØS

Ny ordning:
Enten anvende COOP-kortet i andre COOP-butikker
eller selv lægge ud. Herudover kan kontoen hos
Gevninge Bageren anvendes.
Der kan dog ikke forlanges kørepenge for at handle
ind. Udlæg refunderes på ugebasis.
6. Afholdelse af
menighedsmøde i efteråret

Der skal afholdes menighedsmøde i år.
Det fastsættes til at finde sted en hverdagsaften i
uge 44 eller 45 og drøftes videre på næste MRmøde. Der foreslås et oplæg udefra.

TTO

7. Orientering ved
formanden

Intet nyt at berette.

TTO

8. Orientering ved præsten

-

HBA

9. Orientering ved
kontaktperson

Kontaktpersonen orienterer:
Graver er pt. sygemeldt. Vi er derfor udfordret på
personalesituationen.

AGH

10. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

11. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Reparationer indvendigt og total udvendig kalkning
af Gevninge Kirke er iværksat. Forventes færdigt
omkring medio juli. Portalen og hovedporten op til
Gevninge Kirke er ny istandsat.

JØS
CBP

I Kornerup Kirke er tårn og vinduer blevet malet.
Den indvendige kalkning af kirken planlægges
endeligt i august og vil blive påbegyndt i slutningen
af oktober. Kirken forventes herefter at være lukket
frem til jul.
•

Ak vitetsudvalg

Næste arrangement hedder ’Skønt og skævt fra
højskolesangbogen’, den 28. august – aften.

EAA

•

Præstegårdsudvalg

Der har været afholdt møde mhp. at justere ift.
budgettet (drift og anlæg).

JØS/
EAA

Maj-Brit Ronæs foreslår, at der arrangeres en
sogneudflugt.

Alle

ti

12. Eventuelt

