Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd 5.10.17
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 5.10.17
Varighed: 19.00-21.30

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse af
dagsorden

Lukket punkt tilføjes - Godkendt

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
formand
a/Fremtidig brug af
bygningerne i Herslev
Præstegård jf.
tidligere fremsendt
mail.

Henning redegjorde fra mødet 12.09 med
provst Lars Munk samt formand for
Gevninge – Kornerup menighedsråd Trine
Toldam. Der var enighed mellem de to
menighedsformænd om at præsteboligen
fortsat er beliggende i Herslev.
Herslev menighedsråd tilslutter sig dette.
Forudsætninger ift. det eksisterende
sognehus fremtid:
1. At det nordlige pastorat fortsat har et
samlingssted for menigheden beliggende i
Herslev
2. Herslev sikres fortsat midler til
finansering og drift af lokaliteter.
3. Arbejdet med udskiftning af vinduer i
sognehuset iværksættes.
4. Tilkørsel og parkeringsforhold skal
være tilgodeset i en kommende løsning
5. graver i Herslev skal sikres adgang til
toilet og bad.

b/Mobbepolitik - skal
vi have udarbejdet en
handleplan eller er
det ikke nødvendigt.

Orientering fra provstiudvalgsmøde i
september ift. en landsdækkende
undersøgelse – der viser at 40 % af
medarbejderne oplever mobning.

Henning
skriver et
notat til
provstiet /
stiftet om
Herslevs
beslutning

Knud
Bjerrum
udarbejder
et forslag til
mobbepolitik – tages
op på
næste MR
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3.Orientering ved
præsten
Kommende
arrangementer

De praktiske ting omkring kommende
aktiviteter aftales med aktivitetsudvalget

4. Beslutningspunkt:
a/ Alle helgen 5.11.
kl. 14.00

Henriette ønsker at bryde gudstjenesten
op – 2/3 foregår i kirken og den sidste del
foregår kirkegården.
Godkendes

b/ kirkebil i
pastoratet

Der ses behov for en kirkebil i pastoratet.
For tjenester i Herslev kirke – betales af
Herslev Kirke.
Henriette undersøger muligheder, tages
op v. næste MR

Henriette

5. Orientering fra
kasserer / økonomi
Kasserer

Intet nyt

Økonomi - budget for
2018

Da revision i 2016 ikke gav nogen
anledning til bemærkninger i
revisorprotokollatet er det taget til
efterretning u /yderligere bemærkninger.
Budget for 2018 blev behandlet på MRmødet. Ift. den foreløbige
budgetudmelding er den endelige
budgetudmelding 2018 faldet med
101.000. Dette skyldes, at Gevninge –
Kornerup fremover afholder alle udgifter
til det delte personale.
Budget 2018 afleveret på
økonomiportalen den 2/10 2017 kl. 19.35
blev godkendt u/ yderligere
kommentarer.

6. Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer og
udvalg
Webmaster

Orientering om kursus

Personalerepræsentant

Grandækningskursus aflyst grundet
travlhed

Kirke- og kirkegård
v/Kirkeværge

Efter indhentning af tilbud, sparet 25 % Hækken er klippet flot.

Præstegårdsudvalget

Møde afholdt den 6.9
Mandat til åbning af hæk, 3 m. v. p-plads
+ trådhegn fjernes

Aktivitetsudvalg

Næste møde: 8.10.18 efter gudstjeneste
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Flemming overtager Hennings
formandspost i aktivitetsudvalget.
Ansøgning til Lejres kulturpulje har
resulteret i et beløb til 8500 kr. til
kirkekoncerten 9.12 kl. 15.00
7. Eventuelt
Henriette:
Rullegardiner mangler i sognehuset
Vaskemaskine
Konfirmationsbilleder hænges op
Forslag:

Præstegård
sudvalget
Anne

”Vært” for MR fremadrettet – opgaven er:
sørge for kaffe / the / noget spiseligt
klart v. mødestart kl. 19.00

Trine er
vært v.
næste
møde 23.11

8. Lukket punkt
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