Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 15.06.17
Varighed: 19.00-21.45

Tilstedeværende: Henriette B. W.
Andersen, Anne Stausholm, Flemming
Palne, Henning Maigaard, Knud Bjerrum,
Trine Gylstorff
Fraværende: afbud Lisbeth Larsen,
fraværende Gitte Zwicky

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

Deadline:

2. Orientering ved
formand
Kirkeministeriet maj
2017

24.08
Orienteringsmøde
vedr. den nye
forsøgsordning:
Stiftbladet

Betænkning 1567– forenkling af
meninghedsrådsvalg. Der udleveres
materiale vedr. dette. Der kan
kommenteres / indsigelser indtil 1.10.17.
Sognegården Sankt Jørgensbjerg,
Møllehusvej 124 – tilmelding nødvendig
1 stk. er rigeligt – Henning modtager
dette.

3. Vedtagelse af
vedtægter for
sekretær /
kasserer/kontaktperson
Standardvedtægt for
kontaktperson /
kasserer
Standardvedtægt
sekretær

Alle
Godkendt
Alle
Godkendt

4. Orientering ved
præsten
Bisættelser /
begravelser / vielser /
dåb

Henriette
Indberettes automatisk på Sogn.dk
Lisbet vil undersøge manuelt, hvor mange
begravelser / bisættelser der har været
ift. de officielle tal fra sogn.dk. Herefter
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orienteres Henriette herom. Der arbejdes
videre med dette – så antal bisættelser /
begravelser figurer korrekt.
Friluftsgudtjeneste

Meget positiv oplevelse

Børnekirke

Meget positiv oplevelse

Juniorkonfirmander

Afventer til der kommer en ny præst.
Menighedsrådet er forpligtet til at tilbyde
dette – i skoleåret.

KonfirmandIndskrivning

Der er sendt indbydelse og tilmelding til
skolen, der sætter det på skoleintra.
Dato 20.08. Gudstjeneste kl. 10.30 – og
herefter indskrivning.

Babysalmesang

Afsluttet – efter 8 gange. Afsluttet med
en gudstjenste – Nyt hold startes op efter
sommerferien. Henriette varetager
opgaven.

Der har været
præstekonvent Lejre
provsti Henriette
deltog.

bl.a oplæg ved skoletjenesten. Pjece
udleveres.

Reformationsgudstjen
-este 31.10 kl. 19.00

Henriette er i gang med planlægning af
dette.
Lutherlagkage og champagne / asti efter
gudstjeneste

Plejehjemmets
høstgudstjeneste

Afbud fra Bøgebakken.

5. Orientering ved
webmaster

Kursus udsat til august, pga manglende
tilmelding i maj.

Henriette

Flemming

Der orientereres om rettelser foretaget på
hjemmesiden.
Datoer vedr.
menighedsrådsmøder
på hjemmesiden.

Der er kun én dato den 17/8 kl. 19.00

Hjemmesiden er svær at finde – skal
skrives på alt der annonceres m.m..
Ros fra NKløn og regnskab til vores
hjemmeside.
Annoncering

Følger kirkeårets farver

6. Orientering fra
kasserer / økonomi

Kasserer ikke tilstede – Henning
orientere:
Budget 2018 behandlet i maj – godkendt
og sendt v. sidste møde.
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7. Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer og
udvalg
Præstegårdsudvalget

Der skal holdes møde blandt de to
formænd i menighedsrådene samt
formand for præstegårdsudvalget vedr.
menighedshuset samt præstegårdsjorden.

Aktivitetsudvalget

Der er holdt 1 møde hvor de fælles
ansatte deltog. Positivt vedr. samarbejde
omkring aktiviteter. Henning sender ud
m. forslag om næste møde 30.7.

Henning /
Trine

Henning

Desuden møde m. bylaugene Herslev og
Kattinge ift. fremadrettet samarbejde
omkring aktiviteter m.m.
Der lægges opslag omkring Frivilliggruppe
til hjælp m.m. ift. aktiviteter på vores
hjemmesiden.
Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværgen

-Jorden i lapidariet er fordelt.
-Vandskade i våbenhuset – er
forhåbentligt løst.
-Ny bygningssagkyndig Niels Bruselius.
-Brev modtaget fra Birgitte Find – vil
gerne mødes ift. kirkegårdsplanen efter
sommerferien.

Anne

Personalerepræsentanten

Vedr. mails:
besvar til afsender vigtigt – vurdere om
det skal ud til alle.

Lisbet

Vedr. regninger

Lisbeth og Anne S. er fremadrettet
underskrift ansvarlige

Indkøb af
kontorartikler

Regningerne skal gå til hovedsognet

Prøve m. net ift.
granlægning

Godkendes indkøb af prøvenet til
granlægning

Grandækningskursus

Lisbet ønsker at holde dette i Herslev.

Udstilling ”Kirkens
fokus” i Fredericia

Den 29/9-30/9. Lisbet deltager.

Hjertestarter

Henning søger Trygfonden

Toiletstander til
hundelorte

Stort ønske fra Lisbet – afventer at se
halvårsregnskabet

Anne
kontakter
NKLøn og
regnskab

Henning
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Jordbærgudstjeneste
21.06

Personalegruppe fra Sæby-Gershøj
deltager

8. Eventuelt

Næste møde 17.8 kl. 19.00
Lejre provstis fællesarr. ”Luther” er flyttet
til 6.10 og 7.10 til Hvalsø – der er ønsker
om hjælp fra menighedsmedlemmerne i
de respektive kirker til arrangementet

9. Lukket punkt
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