Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd 8.12.16

Mødeleder: Formand Henning M.
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 8.12.16
Varighed: 19.00-21.45

Tilstedeværende: Henning Maigaard
Lisbeth Larsen, Anne Stausholm, Trine
Gylstorff, Suppleant: Flemming Palne
Fraværende: Gitte, suppleant: Knud
Bjerrum, suppleant: Lone Pedersen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1/ Godkendelse af
dagsorden:

Godkendt

2/ Godkendelse af
referat af
konstituerende
møde 9.11.16.:

Godkendt

3/ Orientering ved
formand Henning

Velkommen til 1. officielle møde i det nye
Herslev Menighedsråd.
Datoer for Gudstjenester / arr. i Herslev
Kirke:
11.12 kl. 9.00
13.12 kl. 18.30 (ikke Gudstjeneste, men
Luciaoptog af skoleklasse fra
Trællerupskolen)
24/12 kl. 14.30
26.12 kl. 9.00

Ansvarlig:

Deadline:

Maren er ansat som præst i Køng-Svinø
pastorat.
Præstevikar Henriette B. Andersen
tiltræder 23.12.16 og skal være vikar i 6
måneder. Henriette skal forestå
konfirmationerne til foråret.
Provstiet har forespurgt begge
menighedsråd (Herslev / GevningeKornerup) om udlejning af præsteboligen.
Begge menighedsråd har godkendt dette.
Præsteboligen er udlejet fra den 1.12.1630.04.17
4/ Valg af revisor
og regnskabsfører

Regnskabsfirma: NK Løn og regnskab
Revisor: Beierholm
Bank: Sparekassen Sjælland

Anne
orienterer
firma/bank.
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5/ Ansættelse af
ny graver

Der er nedsat et ansættelsesudvalg:
Trine Gylstorff og Lisbeth Larsen.
Ansættelsessamtaler i uge 51.

6/ Brandsoft m.m.

Brandsoft: Kirkens adm. system
Den digitale arbejdsplads - alle
medlemmer i menighedsrådet er endnu
ikke oprettet

Lisbeth og
Trine

Henning

7/ Provstesyn

Der foreligger rapport fra september
2016.
Rapport rundsendes til samtlige
medlemmer i menighedsrådet mhp.
fremadrettet vedligeholdelsesplan. Skal
sættes på som punkt ved næste
menighedsmøde.

Anne
sender
rapporten

8/ Udviklingsplan
for Herslev Kirke

Den endelige udviklingsplan samt den
endelige opmåling af landmåler haves
ikke. Dette skal fremskaffes og på som
punkt ved næste menighedsmøde.

Anne
fremskaffer
disse.

9/ Drift af kirke og kirkegård

Herslev Menighedsråd er bekendt med de
mangler samt de konsekvenser, der ses
pga. Herslev Kirke har stået uden graver
igennem lang tid.
Bl.a har der været manglende
grandækning på flere grave - som
menighedsrådet blev gjort opmærksom
på. Der blev reageret hurtigt og Tom
Malling - Alt i Træer - blev bestilt til, at få
grandækket.
Desuden er Tom Malling bestilt til at
varetage forefalden arbejde på
kirkegården 1 x ugentligt indtil 31.12.16.

10/ Hjemmeside

Menighedsrådet ønsker egen hjemmeside.
Der er indhentet forskellige tilbud.
Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM),
skal kontaktes ift. tilbud / oprettelse af
hjemmeside.

11/ Samarbejde
med GevningeKornerup
menighedsråd.

Vi ser frem til et godt og givende
samarbejde på tværs af de 2
menighedsråd.

12/ Økonomi

Budgetformål blev gennemgået

Flemming
er
webmaster
Alle
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13/ Orientering fra
menighedsrådets
medlemmer for
repræsentationer
og udvalg.
Aktivitetsudvalg:

Der indkaldes til møde i januar.
Der er allerede flere idéer til aktiviteter.
Årshjul ift. overblik over årets gang i
kirken.

Henning og
Gitte

Præstegårdsudvalg

Møde 14.12 kl. 19.00 i menighedshuset
m. Per og Johannes

Trine og
Henning

Kirkeværge

Hynder til knæfald er bestilt.
Der er købt nye projektører til oplysning
af kirken.
Vedr. fejlaflæsning af el-måler, er der
kontakt til Dong.

Anne

Kontaktperson
Kasserer
Sekretær

Intet nyt
Intet nyt
Intet nyt

Lisbeth
Lisbeth
Trine

14/ Eventuelt

Indkaldelse til nyt menighedsrådsmøde i
januar.
Dato vil fremkomme senere.

Henning

Punkter til kommende møde januar 2017:
1: fremadrettet vedligeholdelsesplan ifm.
provstesyn sept. 2016.
2:Herslev Kirkes udviklingsplan.
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