Beslutningsreferat fra møde
Herslev Menighedsråd 17.08.17
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff

Tilstedeværende: Henning Maigaard, Knud
Bjerrum, Henriette B. W. Andersen, Anne
Stausholm, Flemming Palne, Trine Gylstorff

Dato: 17.08.17
Fraværende: Gitte Zwicky, Lisbeth Larsen,
Lisbet Svendsen

Varighed: 19.00-22.00

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
formand
Formandsmødet
mellem GevningeKornerup og Herslev
Menighedsråd den
15.8 vedrørende
Præstegården, jorde
og Menighedshus.
A: Præstebolig

Præstens bolig er den eksisterende bolig i
Herslev.
Præstegårdshaven: renoveres i
samarbejde med den nye præst, der kan
evt. søges om 5 % midler.

B: Menighedshus

Menighedsrådet giver
præstegårdsudvalget mandat til at der
kan arbejdes videre med forskellige
muligheder med menighedshuset i
Herslev for at fremtidssikre dette.

C: Beslutningspunkt:
Jorde

Forlængelse af udlejningsperiode 1 år
mere fra 31.12.17 Godkendes.
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Møde i Stiftet den 16.
august –

Godt positivt møde. Biskoppen afventer
svar fra de to menighedsråd om fælles
enighed hvor den kommende præst skal
bo.

Præstestilling

Herefter vil biskoppen slå stillingen op om
ansættelse af ny præst

Vedrørende
præstevikariatet

Fungerende præstevikar Henriette B. W.
Andersen har fået forlænget sit vikariat
indtil der ansættes en ny præst.

A:
Beslutningspunkter:
Den nuværende
Præstebolig i Herslev

Vedtages som fremadrettet præstebolig

Møde i Provstiet den
29. august orienteringsmøde
valg til Provstiet og
efterfølgende
budgetsamrådsmøde.
(tidl. fremsendt)
Økologisk
Kirkefestival

Opgørelse af kollekt
for alle 3 sogne

Beslutningspunkter:
A: indkøb af den ny
Kirkesangbog til
Herslev Kirke (tidl.
fremsendt mail vedr.
dette)

Orienteringsmøde om provstivalg

Der mangler fortsat frivillige
Marts – april: 1068,50 kr.
Maj- juli: 1318,50 kr.
Saldo pr. 12.8: 4788,67 kr.
Pengene distribueres ud til de indsamlede
formål. Der er således 1792,67 kr. til
disposition for menighedspleje sammen
m. evt. supplerende kollekt frem til
advent.

Der arbejdes videre ift. hvordan indkøb
kan finanseres. Tages op på næste møde.
– sponsorat

Anne /
Trine

– undersøge pris m.m.

Henriette

B:Indkøb af
hundeaffaldsstativ

pga. økonomi udsat pt.

C: Flagreglement

Flag trænger meget til udskiftning – der
indhentes pris til næste møde.

Anne
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4. Orientering ved
præsten
Indskrivning til
konfirmand
Babysalmesang
Trofestival

Søndag den 20.8.17
Afventer tilmelding
Der mangler mange frivillige – der
opfordres til at melde sig hvis muligt

5. Orientering fra
kasserer / økonomi
Økonomi:
Kvartalsrapporten for
2. kvartal 2017 skal
behandles og
godkendes (tidl.
fremsendt til alle)

Godkendt

6. Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer
og udvalg
Personalerepræsentant
Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværge

Ikke tilstede
Vedr. træer, der er gået ud i den gamle
præstegårdshave

Henning og
Trine

Renovering af kirkemur

Anne /
Lisbet

Messe: Kirkens forum

Lisbet

23.10 kursus i grandækning

Lisbet

Hækkeklipning, der hentes to tilbud hjem

Anne

7.9 kl. 10.00 Møde for frivillige

Lisbet

Præstegårdsudvalget

Næste møde 6.9

Aktivitetsudvalg

Aktivitetsplan lavet for resten af året
24.9 høstgudstjeneste + frokost
25.10 kl. 17.00 Børnekirke
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31.10 Reformationsgudstjenesten
A: Bevilling på
15.000 kr. til
kirkekoncert

Der er søgt penge i Lejre kommune – hvis
ikke disse modtages – vil der være entré
pris på 100 kr.

kirkekoncert i Herslev
kirke december

9.12 Julekoncert Miriam og Dan
1. søndag i advent Herslev Kirke efter
gudstjenesten vil der blive serveret gløgg
og æbleskiver i menighedshuset
1.12 Syng julen ind
13.12 Lucia
Projekt ”Dyrk jorden i fællesskab” – der
arbejdes videre med dette.

Ønske fra fælles
ansatte

Sogneudflugter.
Foreslået at musikere deltager 2 x årligt i
aktivitetsudvalget
Næste møde 8.10 kl. 12.00 efter
gudstjeneste.

7. Orientering ved
webmaster

Web-Kursus tirsdag den 22.8

8. Eventuelt

Menighedsrådsmøder resten af 2017:
Tors. 5.10
Tors. 23.11
Tors. 11.01 2018

9. Lukket punkt
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