Gentofte Sogns Menighedsrådsmøde - referat
Mødedato: 13. oktober 2021, i Sognegården.
Deltagere: Bente Frimodt-Møller (BFM), Bjarne Stenstrup (BS), Adam Garff (ADG), Hanne Bang
(HABA), Torben Vistisen, (TV), Niels Frimodt-Møller (NFM), Christian Erik Lund (CEL), Peter Reumert
(PR), Morten Cruse (MC), Dorte Østergaard Christensen (DOCH), Hannah Hjorth (HH).
Afbud fra: Claus Nissen (CN),
Referent: CEL

Dagsorden:

Referat/Beslutning

1.

Meddelelser ved
formanden

Afbud fra Formanden. Næstformanden ledede mødet.

2.

Budget 2022 (fil
vedhæftet)

Budgettet blev gennemgået med enkelte tilføjelser i forklaringer.
Budget 2022 godkendt med stempel 13-10-2021 19:32

3.

Finansiering mv. af
anlægsarbejder

Sognegårds udvidelses projektet, i dets nuværende udformning fra
konsulent, er for kostbart. Mulig fondsstøtte undersøges.
Mulighederne for at erhverve kapelbygningen undersøges igen. MR
kontakter kommunen på ny, for at igangsætte processen.

4.

5.

Anmodning fra TV2 Lorry
om aktindsigt i
personalesager

MR blev orienteret om henvendelsen. Vi har svaret iht. vejledning fra
Helsingør Stift.

Meddelelser ved
Præsterne

Adam går på barsel 13.11.2021 indtil 13.02.2022. Charlotte Dyremose
varetager vikariatet.
Vi har mange dåb i sognet, faktisk er dåbsprocenten over 100.
Kollekter til det kommende år skal fastsættes mellem Præsterne og MR.
Punktet sættes på til næste MR.
Kunst-i-Kirker løber af stabelen lørdag den 30. og søndag den 31.
oktober.
Der er jævnligt anmodning om alkoholfri altervin. MR er positive over
for at have to kalke; en med vin og en med saft. Igangsættes hurtigst
muligt.

Ved eventuelle fremtidige henvendelser om spørgsmålet til kirkens
medarbejdere eller MR-medlemmer, skal der henvises til Kassereren.

Vores ”Familiestund med mad i mund” arrangementer 1. onsdag i
måneden er en succes, at dømme efter de første 2 gange. En kort
gudstjeneste efterfulgt af et varmt måltid i sognegården.
Dorte – gudstjenester på hospitalet er genoptaget. 1 gang om måneden.
Skiftevis mellem somatisk og psykiatrisk afdeling.
Hanne – er i gang med en 2-årig supervisor uddannelse.
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6.

Meddelelser ved
Kirkeværge

Maler har i dag besigtiget afskalninger bag ved alteret og bag ved orgel.
Udbedring i løbet af november – en mandag, tirsdag & onsdag.
Eftersyn af gasfyr er fremskyndet til 31.10.2021. Fjernvarme kan efter
planen først installeres i 2023 ifm. arbejder på Kildeskovsvej.

7.

Meddelelser ved
kontaktperson

Der bliver afholdt MUS i denne periode med ansatte og koret.

8.

Meddelelser øvrige udvalg

Basarudvalgets aktiviteter

9.

Stedfortræder for
Christian i Provstiudvalget

Peter Reumert fortsætter som stedfortræder

10.

Valg til stiftsråd

Valget blev gennemført.

11.

Eventuelt/diverse

Bente: Forslag om at ansatte ved kirke får betalt for
influenzavaccination. MR er positivt indstillet. Igangsættes.

Oplæg til ny sognemedhjælper stilling blev drøftet.
Under Adams barsel, har vi behov for en vikar til hjemmesiden.

Bente er udpeget af Helsingør Stift til at deltage i fælles Aftagerpanel for
Kirkemusikskolerne.
Dorte og Claus har været til Skoletjeneste møde. Skoletjenesten udvides
med en Gymnasietjeneste.
Dorte - Grøn kirke. Tages op ved et af de næste MR møder.

Mødet sluttede kl. 21.30.
Næste ordinære møde: onsdag den 24.11.2021 kl. 19:00
Referat godkendt af alle tilstedeværende MR medlemmer.
Gentofte den 13. oktober 2021

Claus Nissen, Formand
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