Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd 16.08.18
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 16.08.18
Varighed: kl. 18.00 – 21.00

Tilstedeværende: Anne Stausholm., Lisbet
Svenden, Lisbeth Larsen, Flemming Palne,
Henriette B. W. Andersen, Trine Gylstorff,
Henning Maigaard
Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

alle

Deadline:

2. Orientering ved
formand
Gennemgang af
referat fra sidst

Intet at bemærke

Økokirkefestival i
september

Der er orienteret herom, men ingen fra
MRÅD har mulighed for at deltage i år.

Provstiudv.møde 29.8
Budgetsamråd

Henning deltager –

Beslutningspunkt:
A / Ansøgning fra
Herslev
Bylaug vedr.
trampestier

MRÅD ser positivt på ansøgningen, men
da MRÅD ligger i forhandlinger omkring
jorde og haven til menighedshusets
fremtid, kan Herslev menighedsråd på
nuværende tidspunkt ikke træffe en
beslutning.

3. Orientering ved
præsten
Vedr. kommende
konfirmander:

Indskrivning af årets konfirmander 19.8
efter gudstjenesten 10.30

Vedr. skoletjenesten
Skibet:

Præsterne i Lejre provsti skal til møde
herom den 21.8. 18.

Vedr. Babysalmesang

For få tilmeldte

Vedr.
juniorkonfirmandunde
rvisning

Præsten har sendt indbydelse til 3. kl.
Trællerupskole.

Økokirke september

Præst og konfirmander vil deltage
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Beslutningspunkt:
Kollekt cafe Klaus

Ny kollekt går til ”Cafe Klaus” i Roskilde

Vedr. stillekirke

Dato 10.10 Henriette står for den første
”Stille Kirke”– (forsøges rykket fra 11.10)
Herefter evaluering med Anne og Trine

4. Økonomi

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev
behandlet og godkendt på MRÅD mødet
den 16.8.18 – med følgende forbehold,
der skal undersøges nærmere:

Kvartalsrapport for 2.
kvartal

1/ uforholdsmæssig stor post på el, skal
undersøges nærmere.
2/ Skyldige omkoster angående
periodeafgrænsningsposter skal
undersøges nærmere
3/ Ligning omkring renovering af rustne
ankre og skotrender undersøges nærmere
4/ kontospecifikation vedr. løn / honorar /
a-indkomst / pension samt atp
undersøges nærmere
MRÅD finder at der anvendes en
uforholdsmæssig stor andel af budgettet
på administration

5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt

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

Ingen møder siden sidst.

b/Medarbejderrepræsentant:

Intet nyt

c/Personalerepræsentant:
Opbevaring af cpr.nr.

Lisbeth kontakter Landsforeningen for
Menighedsråd herom.
Lisbet undersøger hvad andre
graverkollegaer har af løsning vedr.
opbevaring af cpr.nr..

d/ Aktivitetsudvalg
Vedr. Grundlovsmøde

Der mangler tovholder fra MRÅDET –
Skal tages op foråret 2019

Byttedag i Kirken

Genbrugsbyttedag – tøj / småting i Kirken
MRÅDet er positive overfor dette.
Aktivitetsudv. arbejder videre.
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Vedr. liste om
aktiviteter og
gudstjenester for 4.
kvartal

Henriette skal sende dette til Anne – så
det kan annonceres.

e/Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværge:
Vedr. kirkemuren:

Kirkemureren er i gang m. istandsættelse

Vedr. vanding

Fået tilladelse (efter behov) til, at vande
fra vandværket.

Vedr. problemer m.
dåvildt på
kirkegården

Har fået afslag for indhegning.
Det besluttes at videregive til
præstegårdsudvalget

Hækklipning

Renovering af hække v. indgang til
våbenhus

Rustne ankre og
skotrender

Bevilling godkendt. Renovering
iværksættes

f/ Webmaster
PDF-program

Flemming beskriver udfordringer omkring
pdf filer. Hvis ikke det løser sig, må det
tages op igen v. næste møde.

7. Eventuelt:

Henning vært v. næste møde i 4. okt.

8. Lukket punkt:
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