Genner Sogn
Menighedsrådsmøde
Referat

Dato: Den 27. februar 2019 kl. 16.00
Sted: Genner kirke

Punkter:
Regnskab ved Bente

Beslutning
Regnskabsfører Bente Bæk Nielsen gennemgik regnskabet for 2018 med
uddybelse af afvigelser.
Regnskab 2018, afleveret d. 27-02-2019 kl. 10:56 er godkendt af
menighedsrådet.
Sygdom for ansatte (Birgitte, Christa, Hans-Jørgen og Anne) skal
fremover indberettes til Bente, så hun kan registrere det.
I 2020 tildeles Genner Sogn ”grønne midler” svarende til ca. 10 % af
ligningsmidlerne. Det undersøges om der kan laves nogle for
forbedringer på el i kirken. Derudover skal det overvejes hvad midlerne
kan bruges til.
5 års gennemgang er afsluttet ultimo april uden bemærkninger.

5 års slutregning fra
arkitekt
Godkendelse af sidste ref. Referatet fra den 18/12-18 er godkendt og underskrevet.
Godkendelse af dagsorden Godkendt
Nyt fra formand
Ny kordegn
Der er ansat kordegn som bistand til Ditte 6 timer ugentligt. Der er
ugentlig kontortid torsdag i konfirmandhuset i Løjt.
Det skrives i kommende kirkeblade, at alle attester bestilles ved kordegn,
og aftaler om dåb, bryllup mm. laves ligeledes med Gitte fremover.
Lønudgift til kordegn bæres som udgangspunkt af Løjt.
Grundtvig 2019
God succes med ca. 80 fremmødte.
Salg af stole
De gamle stole skal ikke sælges. Der er fundet plads til dem ifm. kapellet.
Kalvø Pinse 2019 (Telt)
Gudstjeneste afholdes i haven ved sejlerstuen som normalt.
Hende der har Naturperlen står for kaffe mm.
Sangkor udenfor turnus ? Kirsten Borella har henvendt sig omkring koncert med Bassekoret den
4/4. Dette er aftalt.
Koret 2019 ???
Voksenkoret deltager 2 x på Kalvø, kirkens fødselsdag i forsamlingshuset,
2 x sangeftermiddag.

Tilstede: EB, INS, AKT, AJ, EV, DSP, JN,
Christa, Anne, Bente
Referent: AKT
Sang: Inger
Ansvarlig for udførelse

Logo brevpapir
Børnesangkor
Tyveri i kirke/nye låse
video/sensorlys

Menighedspleje/julehjælp
Konfirmationshjælp e.t.c.

Konfirmand gudstjeneste

Udflugt til Hoptrup
Børnegudstjeneste

Indsamling
Børnekor: 3 muligheder
om gaver ved afslutning af
sang.

Er der andre arrangementer koret ønsker at afholde eller deltage i, tages
der stilling til dette løbende. Der skal gives besked i god tid af hensyn til
planlægning og annoncering i kirkeblad.
Afventer.
Koret medvirker ved fastelavnsgudstjenesten på søndag den 3/3.
Indbrud begået i kirken den 4/2-19 - det er anmeldt til politiet.
Selvrisiko på 15.000 kr.
Højttaleren blev stjålet ved indbrud. Anne finder tilbud på ny højttaler
med trådløs headset.
Lysestage, indsamlingsbøsse, dåbskande og alterkande er gået i stykker
og skal repareres. Anne kontakter Mikkelsens Ure i Rødekro, og får det
repareret.
Døren ved sakrestiet er repareret og der er bestilt nye nøgler til
hoveddøren.
Det er vedtaget, at der i særlige tilfælde kan ydes konfirmationshjælp.
Præsterne skønner om, og hvor det er nødvendigt, og det tages op
herefter i af præster og 1 fra menighedsrådet og der kan ydes hjælp og i
så fald hvor meget.
Det annonceres i kirkebladet at der er mulighed for julehjælp. Det skal
søges ved præsterne og præster + 1 fra MR tager stilling til om det kan
ydes.
Der er 6 konfirmander som alle deltager i gudstjenesten den 10/3.
Christa øver teksterne med konfirmanderne forud for gudstjenesten.
Der er kirkekaffe.
Afholdes den 12/5 kl. 15.00
Som afslutning på minikonfirmand afholdes der en ”festeftermiddag”
hvor koret også medvirker.
EB aftaler nærmere med Birgitte.
Der har været henvendelse fra Folkekirkens nødhjælp om vi kan hjælpe
med indsamlere. EB svarer at dette kan vi ikke være behjælpelige med.
Der henvises til referat fra den 21. november 2018

Anne

Christa
EB

EB
EB

Nyt fra stift
Nyt fra provsti

Nyt fra præsterne

Nyt fra Kasserer
budget
dankort
Kvartalsrapport
Nyt fra Kirkeværge
Nyt fra kontaktperson
Børneattest./Samarbejde
Øster Løgum Genner.

Biskoppen har indkaldt til opfølgningsmøde omkring evaluering af ny
sognestruktur den 11. september 2019 kl. 19.00.
Der er kommet svar fra Provsten vedr. opnormering af præstestillinger.
Som resultat af dette er der tilført flere kordegnestillinger.
Modtaget brev fra provsti omkring mulighed for konsulentrunde.
Der nedsættes et kirkegårdsudvalg bestående af EB, EV, INS og Anne. De
snakker om mulighed for kirkegården og deltager desuden i
konsulentrunden.
Der starter nyt hold babysalmesang i marts.
Minikonfirmanderne er planlagt.
Forløb med Grundtvig er skudt i gang med god tilslutning.
Der planlægges et projekt i stiftet i 2020 ifm. markering af 100-året for
genforeningen. AJ deltager i dette. I den forbindelse kunne der igen
arrangeres noget i Løjt og Genner. AJ har forskellige forslag til
arrangementer. Hvis det bliver aktuelt kan der nedsættes et 2020 udvalg
der kan arbejde med dette.
Dette skal dog først drøftes med provsten af hensyn til timefordelingen
blandt præsterne. AJ og DSP drøfter det med provsten.
Økonomien ser fint ud.
Dankortet til Birgitte er oprettet og udleveret.
Gennemgået.
Intet nyt
Intet nyt
Anne orienterer om at ØLs gravermedhjælper indgår i arbejdet, og
dermed er graversamarbejdet ml. Genner og ØL ophørt.
Der skal laves ny ansættelsesaftale med Hans-Jørgen, AKT udarbejder
dette.

Nyt fra Graver
Blomster på dige
Nye mødedatoer

Der kan ikke plantes noget i diget pga. rødder mm. – men der sættes løg
i stedet.
2. maj 2019 kl. 19.00 hos Erik

Kaffedage.

3/3 – AKT henter fastelavnsboller
10/3 – EB

EV

AJ + DSP

AKT

Evt.

Det undersøges om Peter Luckmann kan skrive en artikel om hans mor,
som var en af de første der blev døbt i Genner Kirke.
Historie om kortspil som EB havde med bringes i næste kirkeblad.
Christa har foreslået at vi holder en koncert i kirken i efteråret eller
foråret 2020. Dette sættes på dagsordenen til næste møde.

AJ

Underskrifter:

Erik Berg (EB)

Erik A. Vogensen (EV)

Anine Kirk Todsen (AKT)

Inger Schäfer (INS)

Jan Nielsen (JN)

Ditte Sjelborg- Pedersen (DSP)

Anette Jensen (AJ)

