Beslutningsreferat 28.4 2020
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 28.04.20
Varighed: 17.30 – 19.00.

Tilstedeværende: Henriette B. W. A,
Henning Maigaard, Anne Stausholm, Lone
Pedersen, Flemming Palne, Trine Gylstorff,
Knud Bjerrum
Fraværende: Pernille, Lisbet Svendsen

Mødet afholdes i Kirken – hvor man kan
overholde de anbefalede retningslinier
grundet corona

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Dagsorden godkendt – Formand
orienterer om mødets form grundet
corona og indholdet af dagsorden, der
kun indeholder de nødvendige punkter
der er presserende og kræver
godkendelse af rådets medlemmer.

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
Formand
annoncering af
orienteringsmøde
forud for valg til
menighedsråd.

Senest 19.5 skal det annonceres i
Lejreposten + hjemmeside.
Orienteringsmøde 9.6 kl. 19.00 i Herslev
Kirke – pt er det de datoer som er
gældende – vi afventer og ser om
datoerne fastholdes eller ændres grundet
corona.

Henning
(skabelon
til annonce
i DAP –
Trine
kontakter
Lejreposten
mhp
annoncerin
g)

3. Økonomi
Driftramme for 2021

Er foreløbig udsendt - der er uforandret
budget på 823000 kr.

Godkende
fordelingsnøgle af
midler fra salg af
jorde og
menighedshuset

Fordelingsnøgle godkendes Provsten underrettes om godkendelse og
konditionerne.

Godkende
årsregnskab 2019

Årsag til underskud i 2019 er et
merforbrug på lønmidler til fælles ansatte

Henning
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i forhold til de tildelte ligningsmidler
(jævnført faktura fra 31.12 fra GevningeKornerup menighedsråd).
Årsregnskab 2019 er gennemgået og
godkendt – samt afleveret den
28.04.2020 kl. 18.12
Samarbejdsaftale fra 2017 for fælles
personale skal revideres – Herslev vil
kontakte Gevninge-Kornerup mråd.

Henning

Regnskab:
1. kvartal 2020
Godkende tilbud –
Graverbygning

Rapport godkendes
Omkostninger lyder på 12 % hvilket vi
godtager – tilbud godkendes
Forlægges for provstiet v. Flemming.

Flemming

Knud Kontakter gravere i Herslev mhp.
gravertimer ift. fællesarealer. Orientering
til resten af rådet v. næstkommende
menighedsrådsmøde

Knud

a/ Præstegårdsudvalg
gravertimer ift.
pasning af
fællesarealer Herslev
Kirke
Eventuelt:
Næste rådsmøde

Der aftales, at bibeholde allerede
fastsatte dato 14.5.20 kl. 18.00 – ændres
hvis retningslinier ift. coronasmitte er
uændret.
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