Gentofte Sogns referat/beslutningsprotokollat
Mødedato: 11. marts 2021 – Fysisk møde i Sognegård & Zoom-møde
Deltagere: Bente Frimodt-Møller (BFM), Bjarne Stenstrup (BS), Claus Nissen (CN), Adam Garff (ADG),
Hanne Bang (HABA), Torben Vistisen, (TV), Niels Frimodt-Møller (NFM), Christian Erik Lund (CEL),
Peter Reumert (PR), Morten Cruse (MC), Hannah Hjorth (HH).
Afbud fra: - Dorte Østergaard Christensen (DOCH)
Referent:

Dagsorden:

Referat/Beslutning

1.

Meddelelser ved
formanden

Forårshilsen modtaget fra Biskop Peter Birch.
Takke breve for kollekter modtaget fra Kirkens Korshær, Danske
Sømandskirker i Udlandet, Ydre Mission og fra Apostel Kirken

2.

Årsregnskab 2020

Kasserer gennemgik årsregnsabet og kommentarer – bilag C – til
afvigelser. MR godkendte årsregnskabet som forelagt. Uploaded på
økonomiportalen med stempel: Gentofte Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
10888212, Regnskab 2020, Afleveret d. 11-03-2021 19:31.

3.

Vedr. ny organist

Ansøgninger er modtaget.
Vores konsulent Peter Bjerregaard kommer fredag 12.03.2021 kl. 17-18
til gennemgang af ansøgninger. Formanden indkalder til Zoom møde.
Ansøgningerne printes ud af Kordegnen og kan afhentes fra i morgen
eftermiddag. Mandag 15.03.2021 mødes vi til gennemgang kl. 18.0020.00 og udvælger kandidater.
Udvalgte kandidater skal derefter inviteres til prøvespil og kordirektion.

4.

Tilmelding til Gentofte
Provstis
Regnskabsfunktion (GPR)

MR godkender tilslutning til GPR pr. 01.01.2021.

5.

Meddelelser ved
kirkeværge

Ingen bemærkninger

6.

Meddelelser ved
præsterne

Dorte kunne ikke være her, men har sendt input.
Meditativ fredagsandagt i kirken fredag 12/3-2021.
Konfirmanderne mødte ind i kirken i dag.
I løbet af de næste par uger holder jeg sammen med Kasper Morville fra
Vangede kirke oplæg for 4 HF-klasser om "Køn og vielser i Folkekirken".
Sidste års aflyste Drop-In Dåb bliver afholdt fredag den 7. maj i Gentofte
Kirke. Fra Påske vil der blive annonceret om begivenheden.
Bazaren er endnu ikke aflyst.
Adam.
Vi er kirke på ”andre måder” i denne Corona tid.
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Fra d. 8. april og et par måneder frem vil en studiekreds brede sig, først
på Zoom, siden i sognegården over i alt seks sene eftermiddage. Her er
ambitionen en veritabel gennempløjning af Dostojevskijs 'Brødrene
Karamazov'.
Årlige sogneudflugt udskydes til 4. september 2021. Turen går til
Kongens København.
Håbet er, at kirkebasaren d. 12. juni kan gennemføres.
Sankt Hans d. 23. juni og Anden Pinsedag d. 24. maj i præstegårdshaven
burde i hvert fald meget gerne blive til noget.
Konfirmationerne er blevet udskudt til de to midterste weekender i
august, hhv. 14. og 21. august.
Hanne.
Har holdt oplæg for lægerne om sjælen i historisk og teologisk
perspektiv på lungemedicinsk afsnit. Flere andre afdelinger er
interesserede.
Møde med vicedirektøren og HR, således at præsterne kommer ind
under HR ifm. supervision (gravidesamtaler).
Har fået etableret nogle visitkort med budskaber, som kan deles ud
blandt patienter og pårørende.
7.

Meddelelser ved
kontaktperson

Medarbejdermødet berammet til marts udskydes til efter ansættelse af
ny organist.

8.

Meddelelser øvrige udvalg

Aktivitetsudvalget – afventer situationen.
Pigekoret – Afholdt bestyrelsesmøde : Mai Buch valgt som formand.
Bente Frimodt-Møller valgt som næstformand. Hannah Hjorth er menigt
medlem.

9.

Eventuelt

Intet at bemærke.

Næste ordinære møde: torsdag den 29.04.2021 kl. 19:00
Gentofte den 11. marts 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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