Gentofte Sogns Menighedsrådsmøde - referat
Mødedato: 27. april 2022, i Sognegården.
Deltagere: Bjarne Steenstrup (BS), Torben Vistisen, (TV), Niels Frimodt-Møller (NFM), Christian Erik
Lund (CEL), Bente Frimodt-Møller (BFM), Peter Reumert (PR), Adam Garff (ADG), Hanne Bang
(HABA), Dorte Østergaard Christensen (DOCH), Hanna Hjort (NH).
Afbud fra: Claus Nissen (CN), Morten Cruse (MC).
Referent: CEL

Dagsorden:

Referat/Beslutning

1.

Sognegårdsprojekt –
kirkegårdstur

Rundtur på kirkegården, hvor muligheder for placering af
kirkegårdskontor blev drøftet.

2.

Meddelelser ved
formanden.

Ingen meddelelser.

3.

Kvartalsrapport 1. kvt.
2022

Kvartalsrapporten blev gennemgået. Den udviser et tab på 97 t.kr. Dette
forklares ved:
- Ikke budgetterede lønudgifter til tidligere kordegn
- Periodisering af organistvikarløn og barselsdagpenge
- Markant øgede naturgas varmeudgifter til kirken
- Annoncering for ny KKU medarbejder.
MR tog kvartalsrapport og forklaringer til efterretning.

4.

Ny
KirkeKulturmedarbejder

Vi har pr. 1. maj 2022 ansat Ida Møntegaard Fredericia i stillingen som
KirkeKultur medarbejder. En 30 timers stilling.
Samtidig fortsætter vores Kordegn på reduceret timetal.

5.

Meddelelser ved
Kirkeværge

Tilpasning af sangerpult i kirke. Kontakt til arkitekt og snedker. Projektet
bliver uforholdsmæssig dyrt og skrinlægges.
Efter provstesyn er følgende udbedret eller igangsat: Understrygning af
tegl på kirkebygning, ny alterbort, udskiftning af glaslister ved østside af
sognegård, udskiftning af tæppegulv på 1. sal med lamelplank i
sognegården, lodning af revner i tagrender, træ fældet i
præstegårdshaven samt murreparationer og diverse beskæringer.
Tilbud på reparation af lydanlæg i store sognegårdssal accepteret.
Mørklægningsgardiner i sognegårdssal er flænsede og bør
repareres/udskiftes. Gardiner bør renses – Kirkeværge undersøger.

6.

Meddelelser ved
Kontaktperson

Lukket punkt.
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7.

Meddelelser ved
præsterne.

Hanne.
Mange samtaler og høj aktivitet på hospitalet.
Dorte.
Fine hospitalsgudstjenester i Påsken med kirkens organist og sangere.
Samarbejde med Jægersborg om sommer tur til Stevns 17. maj. Dorte
og Adam deltager.
Forårets Babysalmesang er i gang. God tilslutning.
Adam.
Konfirmationerne er godt i gang.
Forslag til PU sendt ifm. tumlingedåb (1-4 års alderen) til efteråret. MR
støtter op.
Julefrokosten i Gentofte Sogns Menighedspleje afholdes igen i år på
Fortunen fredag den 25. november.
Stadig et højt antal dåb i kirken. 1 lørdag om måneden anvendes til dåb
ud over søndagshøjmesserne.
”Familiestund med mad i mund” arrangementerne er en stor succes
med stort fremmøde. Fremover bliver det med tilmelding.
Studiekreds om Dostojevskis ”Forbrydelse og Straf” har stor interesse.

8.

Meddelelser ved øvrige
udvalg.

Basarudvalget mødes 10. maj. Basaren finder sted lørdag 11. juni.
Telte sættes op fredag eftermiddag kl. 15.00. Tilsagn om støtte
modtaget fra Gentofte Kommune.
Det Danske Pigekor.
Ordrup Sogn kan ikke tilslutte sig øget udgift i 2022 og fremefter.
Korbestyrelsen foreslår at kontingent øges med 200 kr. pr. sanger pr. år.
Den øgede indtægt herfra deles derfor i 3 dele: til Jægersborg, til
Gentofte og til koret. Dermed reduceres Gentofte og Jægersborgs
korbidrag for 2022 fra 316.000 kr. til 301.667,00, mens Ordrups
forbliver på 290.000 kr. Fra 2023 og frem pristalsreguleres disse beløb.
Gentofte Menighedsråd tilslutter sig forslaget.

9.

Eventuelt

Peter.
Ejeren af Gentofte Kino, Sune, vil germe vise relevante film i kirken. MR
er positive.

Mødet sluttede kl. 21.00.
Næste ordinære møde: torsdag den 19.05.2022 kl. 19:00.
Referat godkendt af alle tilstedeværende MR medlemmer.
Gentofte den 27.04.2022
Niels Frimodt-Møller, Næstformand

2

