Menighedsrådsmøde
Referat af menighedsrådsmøde den 23. august 2022 kl. 17.00 i sognehuset
Tilstede: Henriette Brix Worm Andersen – Maj-Brit Ronæs – Anne-Grethe Harlou – Lisa Bang
Jensen - Johannes Østergaard – Trine Toldam - Jette Laage-Petersen – Trine Barfoed Hansen
Afbud: Eva Ankjær Andersen
1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt.

Alle

2. Økonomi

Kvartalsrapporten for 2. kvartal blev godkendt.

JØS

Godkendelse af
kvartalsrapport for 2. kvartal
2022

Budgetsamråd afholdt den 18.8.22:
Vedr. indeværende år: der er afsat en pulje i år til at
kompensere for stigende energiudgifter. Der kan
senere på året søges en andel heraf, der er afsat 1
mio. kr. til hele provstiet til deling.

Orientering fra
budgetsamråd
Bilag vedlagt

Vedr. budget 2023: Der er sket væsentlige
ændringer i den ramme, der nu er udmeldt; dvs. en
samlet driftsramme på 2,6 mio. kr. mod 2,3 mio. kr. i
2022 til pastoratet. Der skal derfor udarbejdes et nyt
endeligt budget for 2023.
Præcisering fra provstiet; når der skal søges 5 %
midler i provstiet, skal ansøgningen godkendes i
MR.

3. Siden sidst
4. Igangsættelse af projekt
opdatering eller
udarbejdelse af
helhedsplan for Gevninge
og Kornerup Kirkegårde
Tilbud fra Mette Østergaard
vedlagt

Nyt underpunkt er derfor:
Ansøgning om 5% midler til uforudsete ekstra
personale omkostninger til drift af kirkegårdene.
MR godkender at der til provstiet fremsendes
ansøgning om dækning af merudgifter.
Emma Slott er fortsat sygemeldt, og Maj-Brit Ronæs Alle
vil gerne fortsætte i MR i stedet for ES indtil videre.
Provstiet har bedt om, at der opdateres eller
udarbejdes en helheds- og udviklingsplan for de to
kirkegårde (det gælder alle kirkegårde i provstiet.)
MR beslutter at tage imod Mette Østergaards tilbud
om udarbejdelse af et oplæg til den videre drøftelse
i menighedsrådet og med stiftets
kirkegårdskonsulent.

JØS

5. Godkendelse af
opdateret fordeling af
gudstjenester mellem
vores kirker
Bilag vedlagt

Forsøgsvis rykkes julegudstjenesterne en halv time
frem, så de tre gudstjenester kommer til at ligge kl.
12.30, 14.00 og 15.30.

HBA
TTO

Oplægget til fordeling af gudstjenesterne
godkendes.

6. Udgifter til musik og
traktement i forbindelse
med gudstjenester

Der opfordres til, at der er en vis opmærksomhed på JØS
udgifterne til musik og traktementer ifm.
gudstjenester; bl.a. at der bør være proportioner ift.
gudstjenesterne og udgifter forbundet hermed.
Kvalitet i musikken og lidt særlige traktementer er
med til at højne gudstjenester og menighedsliv.
Disse betragtninger tages med i de videre
overvejelser.

7. Afholdelse af
menighedsmøde i uge 44
eller 45 - forslag til oplæg

Gøres på en lidt anden måde end det plejer at være, JØS
fx på en hverdagsaften, og hvor det langsigtede mål TTO
er at tænke i at rekruttere kommende
menighedsrådsmedlemmer.
Bodil Jørgensen: hvorfor er kirken vigtig i
lokalsamfundet – og hvilken rolle spiller
menighedsrådet heri? Mere relevant om et år.
Kan det tænkes at konfirmander med forældre vil
deltage i menighedsmødet?
Disse overvejelser gemmes til senere brug, og der
afholdes menighedsmøde i forlængelse af en
gudstjeneste søndag den 13.11.

8. Tilbud om
prøveabonnement på
kirke.dk

Vi beslutter at tage imod det gratis 4-ugers tilbud, fra TTO
1.9-1.10 og herefter vurdere om det er relevant at
abonnere på.

Bilag vedlagt
9. Forslag om afholdelse af Forslag om – i lighed med andre kirker – at
sogneudflugt
genoptage sogneudflugter som en fælles aktivitet i
kirkeregi.

MRO

Der er opbakning til ideen om afholdelse af en
sogneudflugt. Ideen drøftes med Herslev i
frokostmøde-udvalget.
10. Orientering ved
formanden

Kornerup Kirke udlånes til optagelse af en serie til
Danmarks Radio.

TTO

11. Orientering ved
præsten

Meteor-gudstjenesten i Kornerup var en succes. Der HBA
er indskrevet 30 konfirmander. Et nyt hold
babysalmesang er begyndt ved Tine. Der er
kirkefestival i Sæby i begyndelsen af september. De
grå eminencer begynder igen den 6. september ved
Henning Majgaard. Voksenkoret deltager i
Høstgudstjenesten i Gevninge. Der er fælles
provstigudstjeneste i Kr. Såby den 25. september.
Der er brug for 50 stk. ”100-salmer” til Gevninge
Kirke.

12. Orientering ved
kontaktperson

Trine er tilbage fra sin sygemelding.

AGH

13. Nyt fra medarbejderrepræsentanten

-

TBH

14. Nyt fra udvalg
• Kirkeværger

Den udvendige kalkning af Gevninge Kirke er
afsluttet. De indvendige arbejder afsluttes inden for
en uge. Der udestår arbejde på loftet i kirken.
Arbejdet med redskabshuset er påbegyndt.

JØS
CBP

Det afklares meget snart, hvornår den indvendige
kalkning i Kornerup Kirke påbegyndes.
•

Ak vitetsudvalg

Der arbejdes med en julesangaften i december. Skal EAA
koordineres med andre julearrangementer.

•

Præstegårdsudvalg

Det kommende møde omhandler økonomien for
2023.

JØS

Arbejdet i byggeudvalget er afsluttet og endeligt
regnskab er afsendt til provstiet.

ti

15. Eventuelt

Retningslinjer for Sognehuset i Gevninge skal
sendes til hele menighedsrådet og personalet. Det
anbefales, at præstegårdsudvalget tager stilling til,
hvordan lokalet skal efterlades – en standard
bordopstilling. Der mangler gardiner i sognehuset.
Folkeuniversitetet Skjoldungernes Land afholder et
”kursus”, hvor temaet er Kirkegårdsmiljø i
Skjoldungernes Land. Gevninge Kirkegård besøges
den 9. oktober.

Alle

