Gentofte Sogns referat/beslutningsprotokollat
Mødedato: 27. januar 2021 – Fysisk møde i Sognegård & Zoom-møde
Deltagere: Bente Frimodt-Møller (BFM), Bjarne Stenstrup (BS), Claus Nissen (CN), Adam Garff (ADG),
Dorte Østergaard Christensen (DOCH), Hanne Bang (HABA), Torben Vistisen, (TV), Niels FrimodtMøller (NFM), Christian Erik Lund (CEL), Peter Reumert (PR), Morten Cruse (MC), Anne Dupont
Frimodt-Møller (ADF), Hannah Hjorth (HH), Ruben Munk (RM).
Afbud fra: Referent: CEL

Dagsorden:

Referat/Beslutning

1.

Meddelelser ved
formanden

Nytårshilsen fra Borgmester Hans Toft.
Forespørgsel fra Gentofte Provsti vedr. Kunst i Kirker 30 & 31. oktober
2021. Enighed om at deltage.
Ruben Munk, vores organist, har opsagt sin stilling pr. 28.02.21 for at
tiltræde en stilling i Helligåndskirken i København. Flemming Friis
foreslås som vikar i marts & april måned. Processen med at genbesætte
stillingen er igangsat.
§18 støtte til frivilligt arbejde på 10.000 kr. for 2021 er bevilget af
Gentofte Kommune.

2.

Regnskabsinstruks

Den nye regnskabsinstruks blev gennemgået samt underskrevet af
formanden.

3.

Ny Provst

Provst Grete Bøje fra Rudersdal indsættes som konstituteret Provst i
Gentofte Provsti indtil afløser for Peter Birch er udnævnt.

4.

Meddelelser ved
kirkeværge

Der er kommet projektørlys på Kirkens tårn.

5.

Meddelelser ved
præsterne

Dorte – I gennemsnit deltager 20-30 kirkegængere i de reducerede
Højmesser. Konfirmander undervises on-line. Om konfirmationer kan
afholdes i maj overvejes i øjeblikket.
Kirkebasaren i juni måned håber vi at kunne gennemføre, om end det
endnu er uvist om det kan lade sig gøre.
Kirkens fødselsdag første søndag i februar afholdes med alle tre
præster; men deltagelse af gæsteprædikant må desværre aflyses.
Vi har forsøgt os med streaming af tjenester, men med skiftende held.
Der kræves mere organisation bag optagelserne, hvis streaming skal
fortsættes med tilfredsstillende resultat.
Hanne – Personalet på hospitalet er i knæ. Hanne har sendt en lille
hilsen til dem, og den er blevet værdsat. Ledelsen støtter præsternes
tilstedeværelse. Hanne har indledt en 2-årig supervisor- uddannelse.
Adam – For tiden redigerer Adam kirkens hjemmeside. Bente foreslog
en ”make-over” af siden, da hun finder den rodet.
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Konfirmanderne virker glade for fjernundervisning og er meget ”på”.
Endelig besked om konfirmationens gennemførelse forventes senest til
marts.
Abonnementen på ”plads i kirken” opretholdes ind til Påske.
Fastelavns gennemførelse den 14.02.2021, er et udendørs arrangement,
men afhænger af corona-situationen. Præsterne drøfter og melder ud.
6.

Meddelelser ved
kontaktperson

Niels – Arbejdstilsynet var på besøg i december. Alt var vel og vi fik grøn
smiley.

7.

Meddelelser øvrige udvalg

Aktivitetsudvalget ved Adam – Pga. Forsamlingsgrænsen på 5 personer
sker der ikke noget i øjeblikket.
Pigekoret ved Bente – Korets bestyrelse konstitueres på de ordinære
bestyrelsesmøde til marts. Dirigenterne arbejder med virtuel
undervisning helt ned til spirekoret.
Fra PU ved Christian – Skal Provstiets Gymnasiearbejde fortsætte,
lægges det fremtidigt ind under driften, ikke i udviklingspuljen.
Sognene skal indgå en samarbejdsaftale, således at den nuværende
aftale om Skoletjenesten udvides til at indeholde Gymnasierne. Forslag
til aftale fremlægges ved økonomimødet i marts.
Basarudvalget ved Peter – Frygter, at vi bliver stækket i
forberedelsesarbejdet grundet Corona. Vi bør overveje at udskyde
basaren fra den planlagte dato 14. juni. Vil blive afgjort ved næste MR
møde.

8.

Eventuelt

Ruben takkede MR for dets forståelse for hans beslutning om at takke ja
til organiststillingen i Helligåndskirken.

Næste ordinære møde: Torsdag den 11. marts 2021 kl. 19:00
Gentofte den 27. januar 2021

NB, referatet kan enten godkendes pr. e-mail eller ved personlig underskrift i kirkekontoret.
Tidsfrit er én uge fra modtagelsen af referatet.. Tak for et godt møde Claus

Underskrifter

REFERAT GODKENDT VIA E-MAIL TILKENDEGIVELSER FRA DELTAGERNE
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