Gentofte Sogns referat/beslutningsprotokollat
Mødedato: 28. april 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),
Hannah Hjorth (HH). Anne Dupont Frimodt-Møller (ADFM).
Afbud fra: Peter Reumert (PR), Morten Cruse (MC), Dorte Østergaard Christensen (DOCH)
Referent: CEL

Dagsorden:

Referat/Beslutning

1.

Meddelelser ved
formanden

Nyt dagsordenspunkt 2: ”Kordegn” er sat på siden udsendelse.
Flemming Friis stopper som organistvikar efter 2 måneder. Dækker
gerne dække tjenester, når James Sherlock ikke kan.
James Sherlock tiltræder som ny organist 01.05.2021.
Klage fra en af Kirkens naboer om kirkeringning. Håndteres af Stiftet.
Alle ansøgninger til organiststillingen skal makuleres. Afleveres evt. på
Kordegnekontor, så ordner Charlotte det.

2.

Kordegn

MSD ønsker at opsige sin stilling pr. 28.02.2022 for at gå på pension.
Vi har modtaget hans opsigelse 26.04.2021. Øvrigt lukket punkt.
MR godkender aftalen.

3.

Provstiets Budgetramme
2022

Christian orienterede om budgetrammen på kr. 3.639.000, som er
reduceret med vores bidrag til GPR på kr 82.000.
Stående udvalg mødes 11/5-21 til Budget møde.
Budgettet skal godkendes på næste MR møde den 19/5-21 da
tidsfristen for indsendelse til Provstiet er 1/6-21.

4.

Kvartalsrapport 1.kvt 2021

Udviser et lille overskud på kr. 11.406. MR tager til efterretning.

5.

Meddelelser ved
kirkeværge

Der sættes hegn op mellem præstegården og kapellet.
Der er problem med flagstang. Flaget kommer ikke helt op.
Leverandøren er kontaktet.

6.

Meddelelser ved
præsterne

Hanne. Det går godt på hospitalet. Der er efterspørgsel efter
hospitalspræsten. Hospitalsgudstjenesterne genoptages, når alle er
vaccinerede.
Adam.
Bazaren 12/6-21 er ændret til et koncert- og musikarrangement knyttet
til Gentofte Kommunes Kultur- og Festdage.
Selve den store Bazar rykkes til lørdag den 11. og søndag den 12.
september sammen med Høstgudstjenesten som en Høst-weekend.
Højmessen er tilbage i sin vante form. Vi må være 65 i kirken til
Højmesser og 100 til øvrige tjenester. Der må igen synges.
Provstiets Drop-in dåb fredag den 7/5-21 i Gentofte Kirke er med 4-5
præster fra Provstiet, 2 kordegne og 3 organister. Der sat bannere op
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foran kirken. Busreklamen kører igen på rute 176 gennem kommunen.
Der er sat et telt op under Linden i Sognegården, som benyttes af Det
Danske Pigekor til udendørs korprøver.
7.

Meddelelser ved
kontaktperson

Ingen bemærkninger.

8.

Meddelelser øvrige udvalg

Det Danske Pigekor ved Bente. Der pågår drøftelser i bestyrelsen om
deltagende sognes bidrag.
Der skal være PU valg i efteråret. Christian orienterede om PU’s
sammensætning. 9 medlemmer, en fra hvert sogn, hvor et medlem er
præsterepræsentant.

9.

Eventuelt

Hanne er valgt som Arbejdsmiljørepræsentant blandt Provstiets
præster.

Næste ordinære møde: torsdag den 19.05.2021 kl. 19:00
Gentofte den 28. april 2021

Claus Nissen

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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