Gentofte Sogns referat/beslutningsprotokollat
Mødedato: 25. august 2021
Deltagere: Bente Frimodt-Møller (BFM), Adam Garff (ADG), Hanne Bang (HABA),Torben Vistisen,
(TV), Niels Frimodt-Møller (NFM), Christian Erik Lund (CEL), Morten Cruse (MC), Dorte Østergaard
Christensen (DOCH), Claus Nissen (CN), Peter Reumert (PR).

Afbud fra: Bjarne Stenstrup (BS).
Referent: CEL

Dagsorden:
1.

Meddelelser ved
formanden

Referat/Beslutning
Der nedsættes et ansættelsesudvalg ifm. redefinition af Kordegnstilling
samt nyansættelse af Kirke- Kulturmedarbejder. Medlemmer Præster,
Kontaktperson og Formand.
Adam går på forældreorlov 13.11.2021 – 12.02.2021. Stiftet beder os
melde evt. ønsker for vikar.
På given foranledning bestemmer MR, at korene og deres dirigenter kan
benytte kirken, når de skønner, det er nødvendigt (pga. pladsmangel,
corona relateret forsigtighed etc.), og der i øvrigt ikke er optaget i
kirken. Tid reserveres på EG kalenderen.
Velkommen til Provst Yvonne Alstrup.
Yvonne Alstrup vil sammen med Provstiets arkitekt Gitte Hoff
gennemgå provstiets bygninger, 1 sogn ad gangen pr. uge med debut
januar 2022 og afslutning marts 2022.

2.

Provstiets Budgetramme
2022

Blev gennemgået

3.

Kvartalsrapport 2. kvt.
2021

Blev gennemgået og MR tager til efterretning.

4.

Meddelelser ved
Kirkeværgen

Gentofte Gladsaxe Fjernvarme er blevet kontaktet, men er endnu ikke
vendt tilbage.

5.

Meddelelser ved
præsterne

Dorte – Det er besluttet, at den udskudte Bazar, der var planlagt til
september 2021, udskydes til lørdag den 11. juni 2022 og igen ifm.
Gentofte Kultur og Festdage.
Mht. de nye konfirmandhold 2021/22, afventer vi endeligt antal.
Herefter vurderes holdstørrelser og behov for konfirmandlærere.
Konfirmander bliver inviteret til start møde 23. september.
Adam – Der har været konfirmationer over de seneste weekender.
Adam deltog i ”Blå mandag” arrangement i Søgaards Skolen som tak for
fint forløb.
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Der er rigtig mange dåb. Visse weekender i september 4 dåb.
”Sang, suppe og salmer” arrangementet genintroduceres til efteråret.
”Familiestund med mad i mund” fra 17.00-18.30 introduceres ligeledes i
løbet af efteråret. Kort gudstjeneste med efterfølgende spisning.
Målgruppe er familier med børn i 1 – 6 års alderen.
Studiekreds om Dostojevskij (Brødrene Karamazov) lev gennemført fra
april til juni, med god deltagelse.
Næste forår arrangeres en ny studiekreds, ligeledes om Dostojevskij
(Forbrydelse og Straf).
I forbindelse med vores kordegns sommerferie har vi været
taknemmelige for hjælp fra Solrun Di Vecchia, Jægersborg Kirke. Stor
tak til Solrun.
Babysalmesang med 20 tilmeldte er startet i torsdags.
Hanne – Aktivitetsniveauet på hospitalet er oppe igen efter Corona. Det
går godt og der er behov for vores tilstedeværelse.
6.

Meddelelser ved
Kontaktperson

Der er lavet en foreløbig ansættelseskontrakt med vores nye organist,
afventende endelig kontrakt når vi får tilbagemelding fra DOKS mht.
indplacering.
Ansættelseskontrakt til Kordegn – tidsbestemt til 28.02.2022 er
etableret.

7.

Meddelelser ved øvrige
udvalg.

Det Danske Pigekor (DDP).
Ordrup Kirke ønsker ikke at øge sognebidraget til DDP. Der påtænkes et
møde mellem MR formændene for Gentofte, Jægersborg og Ordrup
februar 2022, hvor situationen drøftes.

8.

Eventuelt

Vikarløn kontra honorar.
2021 næste MR møder: 13. oktober og 24. november – begge dage kl.
19.00.

Næste ordinære møde: 13.10.2021 kl. 19.00
Gentofte den 25. august 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 af samtlige deltagere.
Claus Nissen.
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