Beslutningsreferat
menighedsrådsmøde
23.11.17
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 23.11.17
Varighed: 19.00-21.30

Dagsordenspunkt:
1. Godkendelse af
dagsorden

Tilstedeværende: Flemming Palne, Lisbet
Svendsen, Lisbeth Garcon, Henriette
Andersen, Knud Bjerrum, Anne Stausholm,
Henning Maigaard, Trine Gylstorff
Fraværende:

Konklusion:

Ansvarlig:

Godkendt

Alle

Vedr. dagsorden

Senest 7 dage før MHR skal evt.
punkter til dagsorden sendes til
Trine – har man tilføjelser herefter –
sendes da kun til Trine og v. mødet
tilføjes disse v. godkendelse af
mødets dagsorden

Alle / Trine

Valg af formand,
næstformand,
kasserer, m.m.

Alle er genvalgt
Menighedsrådet har besluttet at
Flemming Palne er indtrådt i
menighedsrådet efter Gitte Zwicky
Offentliggøres via hjemmeside

Valg af
byggesagkyndig

Deadline:

Flemming

Niels Bruselius

2. Orientering ved
formand
Ansøgning
Trygfonden

Fik afslag på ansøgning til
hjertestarter – grundet mange
ansøgere

Præstebolig og
sognehus

På nuværende har menighedsrådet
ingen andre forslag end tidligere
forslag.

3. Orientering ved
præsten
Cykelstativ

Undersøge om tidligere cykelstativ
kan findes i græsset

Lisbet
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Film eftermiddag

Godt arrangement

Luther arr. samt
børnegudstjeneste

Velbesøgt – positive
tilbagemeldinger

Alle Helgen

Meget få til gudstjenesten – bedre
annoncering (se under punkt 6)

4. Beslutningspunkter:
-Kirkebil

Der er kontaktet DAN-taxi.
Kræver en konto for Herslev - samt
et depositum på 2000 kr.
Henriette vil undersøge yderligere
ift. udgifter.
Forsøgsordning ½ år iværksættes
når aftaler er på plads Indledningsvis er det kun kirkelige
handlinger i Herslev

Henriette

-Køb af nyt flag samt
stormflag

Vedtaget – Lisbet kontakter firma ift.
indkøb

Lisbeth

-Hundeluftestativ

Vedtaget – Lisbet indkøber

Lisbeth

-Kodaafgift

Flemming undersøger om der
allerede er indkøbt via Johannes
Østergård.
Hvis ikke den er tegnet – så skal den
indkøbes.

Flemming

5. Orientering fra
kasserer / økonomi

6.

kvartalsrapporten pr.
30.9.2017 behandles

Godkendt uden bemærkninger

Afhentet pris hjem på
Lapidarium

Vedtages

Indkøb af nye
salmebøger

Vedtages – 50 stk. indkøbes til start

Diakoni

Reminder - Have dette på ved næste
års budget 2019

Henriette

Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer og
udvalg
Webmaster

Intet nyt – besøg på hjemmesiden
øges støt og roligt.
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Annoncering

Arrangementer skal også annonceres
særskilt - desuden presseomtale
vedr. Julekoncerten den 9.12.17

Knud og
Flemming

Personalerepræsentant

Intet nyt

Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværge
Medarbejderrepræsen
tant

Der indhentes endnu et tilbud hjem
på ringmur renovering

Anne /
Lisbet

Tilbud om køb af stor
juleged i halm til
våbenhus

Vedtages at den købes

Lisbet

Oliealterlys

Næste års budget

Dåbsklud

”nørkleklubben” kontaktes

Lisbet

Udkast vedr.
Mobbepolitik fra Knud
Bjerrum

Rettes endeligt til – vedtages.
Skal herefter på hjemmesiden

Knud
Flemming

Præstegårdsudvalget

Intet nyt

Tagrender på
sognehus

Skal renses – Lisbet kontakter Tom
Malling ifm. rensning af tagrender på
kirke

p-plads skilt

Kommune er kontaktet – afventer

Henning

For alle ansatte incl. de frivillige –
menighedsrådet har ansvar for
arrangementet.

Anne,
Flemming,
Henning og
Trine

Afventer endelig dato for nytårskur

Henriette

Aktivitetsudvalg:
-nytårskur i
forbindelse med
menighedsrådsmødet
i januar 2018

7. Eventuelt
11.01.17

Menighedsrådsmøde

2. søndag i advent kl.
17.00
Kornerup Kirke

De 9. læsninger – mangler læsere

Vært v. næste møde

Henriette

Trine
Flemming
Lisbeth
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