Beslutningsreferat 28.11.19
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 28.11.19
Varighed: kl. 17.30-18.45

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Gennemgang af
referat fra 7.11.19

Gennemgået uden yderligere

Ansvarlig:

Deadline:

1/ Orientering v
formanden:
Vedr. provestesyn

Provstesyn godkendt

Provstiet ønsker
snarest en
tilbagemelding
omkring
fordelingsnøgle vedr.
provenu af salg af
menighedshus samt
jorde

v. indkaldelse deltager Knud Bjerrum og
Henning Maigaard.

Orienteringsmøde i
menighedshuset for
borgere i Herslev /
Kattinge 12/12 kl.
19.00 – 20.30

Punkter til behandling:
-Baggrund for salg af menighedshus
-fremtidige forhold for Herslev sogn
-”byens park” og trampesti
-tinglysning ifm. trampesti
(Både provst samt begge formænd og
præstegårdsudvalgsformand er
repræsenteret).

Annoncering

På facebook – hjemmeside – i glasskabet
– ”opslagstavle v. stoppested i Kattinge +
fordeling v. alle husstande Kattinge /
Herslev

Hvem gør hvad?

Henriette sørger for kopier til omdeling
(tekst tages fra hjemmesiden OBS
tidspunkt 19.00- 20.30).
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Uddeling:
Kattinge 60 stk. Knud / Trine
Herslev ? stk. Lone / Flemming

Trine /
Knud
Lone /
Flemming

Te / kaffe + småkager v. Lone
Præstegårdsudvalget:
Orientering fra
præstegårdsudvalgsmødet i nov. V. Knud
Bjerrum / Trine
Gylstorff

Der orienteres om tømning af hus v.
flyttemænd sidst i januar (dato ukendt) –
18.1 mødes præstegårdsudvalg ift.
markering af indbo der skal gemmes / er
fælles / hører til Herslev Kirke.
Herslev mråd bedes allerede vurdere
hvad de tænker evt. kan bruges i
Herslevs kommende graverbygning.
Udgift på indledende samarbejde m.
arkitekt m.m. Regning sendes til
Johannes (betales ud fra fælles
provenuet)

Byggeudvalg
Gevninge:
Kort orientering v.
T.G / KB

Der arbejdes på reducering af m2 for at
reducere budget

Byggeudvalg Herslev:

Flemming orienterer om kommende møde
m. provsten vedr. byggeri Herslev den
12.12 efter orienteringsmøde.

Godkendelsespunkt:
Godkendelse af brev
til provsten fra
byggeudvalget

Er godkendt af alle

Annoncering:
a/Pjece vedr. vores
Kirke?
b/Kirkeblad?

Revidering af pjecer i kirken – udvide
nuværende papir m. kirkearrangementer
m. ”nyt fra graver / menighedsråd” etc.

Økonomi

Gravernes Ferie ift.
den nye ferielov

TG

Orientering v. Lone:
Der kan ændres platform fra Brandtoft til
Skovbo Data
Der kan oprettes konto til mobilepay
Der orienteres om, at hvis man ved man
skal på ferie i efteråret 2020 – vil det
være en fordel at gemme nogle dage fra
sin 6. ferieuge. Desuden meddeler KB at
der udsendes yderligere information
omkring den nye ferielov fra provstiet.

Kirkegårdsvedtægter

Knud orienterer om nuværende
kirkegårdsvedtægter. Disse skal
revideres.

Nye datoer for
m.rådsmøder 2020

23.1, 26.3, 14.5, 20.8, 19.11 2020 alle
datoer kl. 18.00.
Trine ”værtinde” den 23.1 herefter Lone,
Flemming, Henning, Knud, Henriette

Knud

Knud
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(afv. dato for møde før valgforsamling
15.9 2020)
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