Beslutningsreferat 7.11.19.
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 7.11.19
Varighed: 17.30-21.30

Dagsordenspunkt:

1.Godkendelse af
dagsorden
Gennemgang af
referat fra sidst –
august 2019
-Folder
kirkegårdsvedtægter:
- kirkegårdsprotokol:

Tilstedeværende: Henriette Andersen,
Knud Bjerrum, Lone, Flemming Palne, Lisbet
Svendsen, Pernille Damborg, Henning
Maigaard, Trine Gylstorff
Fraværende:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Godkendt af alle

Knud i samarbejde m. graverne
Trine i samarbejde m. graverne 1 x
årligt opdateres protokol (Alle
Helgens)

2. Orientering ved
Formand
Konstituering af
menighedsrådet:

Alle fortsætter på deres poster som
nu.

a/ vedr. Tinglysning:
Menighedsrådsforman
d
Valg af
underskriftberettiget:
Omlægning omkring
valg til
menighedsråd:
3. Orientering ved
præsten

Henning Maigård
Formand Henning Maigaard samt
kasserer Lone Pedersen er valgt som
underskriftberettigede
Valg 2020 – holdes som
vælgermøde.
15/9 2020 vælgermøde.
Høstgudstjeneste m. succes i en
smuk pyntet kirke.
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Rytmik i kirken / babysalmesang
rigtig god tilslutning til dette.
Juniorkonfirmand: hold på 10 børn,
afslutning 1. søndag i advent.
Alle Helgens aften ikke så velbesøgt
som tidligere år.
Annoncering af
begivenheder i kirken

Vigtigt m. synlig annoncering i
lokalavis/ plakater i de lokale
butikker / Nødager / Herslev Gamle
Plejehjem. Henriette og Trine
samarbejde omkring dette

4. Økonomi
Orientering vedr. skift
af regnskabsfører
m.m..

Beierholm er ny regnskabsfører.

Regnskab og budget:
Budget 2020:

Budget 2020, endelig udmelding
afleveret 04-11-2019 10:20 blev
behandlet og godkendt på MRmødet.
Med følgende rettelser:
- Bilag 4, kasserer og
kontaktperson er to
funktioner og ikke en
funktion.
OBS vi skal være opmærksomme på
lønforhold / personale i 2021

3. kvartal 2019

Kvartalsrapporten for 3. kvartal
2019 blev behandlet og godkendt på
MR-møde.

5. Orientering fra
kasserer:
Julegaver til
personalet

Knud ansvarlig for dette – der er 7
personaler i alt.

6. Orientering fra
mråds medlemmer
for repræsentationer
og udvalg
a/ Præstegårdsudvalg

Udlæg på 10.000 – hvor kan den
regning sendes til ifm. byggeri.
Fælles omkring containeropbevaring
/ kontor til præstesekretær.
Er det billigere at leje sig ind i
Storage eller lign.?

b/ Byggeudvalg for
nyt menighedshus i
Gevninge

Orienteret om status vedr.
menighedshus i Gevninge. Proces
nu: henvendelse til provstiet mhp.
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principgodkendelse og derefter
søgning til kommunen mhp.
lokalplan.
Orientering fra
byggeudvalg Herslev
5 % midler
c/ medarb.repr.

1. "Se hvem der
skriver til dig"
2.
Julekoncerten
3. Pyntning af
kirken
4. Postkasse +
adresse ændring

Der orienteres om hvor langt man er
i processen. Næste skridt er kontakt
til provst /provstiet.
Vigtigt, at vi er opmærksomme på,
at kunne søge 5 % midler
Obs hvem er mailen fra – tjek lige
afsender
Entre 50 kr. betales på dagen i
våbenhuset – Nynne m. musikere
4.12 kl. 19.00
Menighedsrådet støtter fuldt op
omkring pyntning og tidsforbrug på
dette.
Ny adresse: Herslev Bygade 8 – skal
rettes til bl.a på hjemmesiden, DAB,
leverandører,.
Postkasse købes – sættes op v.
hundeaffaldsspand

5. opbevaring af
ting fra
menighedshuset
6. 5% midler til
regnskab
7. Lysekrone rep.
ca. 15.00020.000 ex.
Moms
8. Anlægsmidler
2020?
9. Vi ønsker os
bogen
"Kirkegård i
udvikling"...
skulle være
sendt til alle i
menighedsrådet
10. Mini syren ved
præstebolig
11. Birgitte spør:
hvordan med
indkøb til
kirkerne
..fakturering.
12. Brandtoft

Se ovenfor
- Se ovenfor
Afvente indtil december ift. økonomi.

Gravere kontakter Anne S. herom –
Knud cc
Menighedsrådet har ikke modtaget
bogen.
Gravere vil kontakte FAQ vedr.
dette.

Syren er sikret midlertidigt.

Der orienteres herom.

Det vedtages at Brandtoft kontaktes
af graverne ift. afmelding af e-boks
til udsendelse af regninger.
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13. Kirkens Forum:
- stager til
stolerækkerne

Køb af stager vedtages når der er et
budget til dette.

d/ kontaktperson
-vedr. sygdom / ferie

Skal orienteres til regnskabskontor

-opgaver ift.
graverne:

Opgaver kan læses på DABén.

-Fælles
orienteringsmøde for
de ansatte:

Henning

e/Kirkeværge

Intet nyt

f/ aktivitetsudvalg

4/12 kl. 19.00
6/12 kl. 10.30
10/12 kl18.00
12/12 kl. 17.00

1. søndag i advent, børnekor,
afslutning
juniorkonfirmander.
Henriette kontakter bylauget
Julekoncert m. Nynne
Syng julen ind
Lucia
Ro til Tro

Uge 51

Juleafslutning for diverse

1/12 kl.14.00

Nytårskur for de
ansatte, de frivillige,
personale

g/ Webmaster

Dato: Henriette vender tilbage
angående dato for dette når
Gudstjenestelisten foreligger for
januar.
Hjemmesiden fungere igen optimalt.

7. Eventuelt:
Varmeanlæg i kirken:

Problem det larmer og ikke fungere
optimalt. Desuden er det dyrt i drift.
Det bør overvejes at undersøge hvor
meget det vil koste at få nyt
varmeanlæg

Flemming
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