Beslutningsreferat 20.08.20
Herslev Menighedsråd i Herslev Kirke
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 20.08.20
Varighed: 18.45-21.00

Tilstedeværende: Henriette Andersen,
Lone Pedersen, Lisbet Svendsen, pernille
Damborg, Knud Bjerrum, Flemming Palne,
Henning Maigaard, Trine Gylstorff
Fraværende: Anne Stausholm

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendes

Gennemgang af
beslutningsreferat fra
_____28.5.20______
_

Gennemgået
Vedr. nyt varmeanlæg i kirke skal der
arbejdes videre med det fremadrettet.

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
Formand
Valgforsamling
15.9.20

Valgforsamling - menighedsrådsvalg 2020
– annoncering snarest –
Sted: Herslev kirke
Kl. 19.00

Stemmesedler

Valg til rådet
Valg af supplanter

Tavle eller lign. til
oversigt over
kandidater

TG
annoncerin
g
Lone

Trine

”Boks” til
stemmesedler

Trine

Lovpligtig dagsorden
Dirigent

Flemming

Gennemgang af
afstemningsreglerne

Knud Bjerrum

Optælling

Knud Bjerrum / Henning Maigaard

Udarbejde pjece
vedr. valgforsamling

Trine
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3. Orientering ved
præsten
Indskrivning af
kommende
konfirmander

Indskrevet 16.08.20

Juniorkonfirmander /
babysalmesang

Henriette afventer med hvornår det evt.
kan opstarte.

4. Økonomi
Regnskab / budget:
Godkendelse af
kvartalsregnskab for
2. kvartal 2020

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2020 blev
behandlet og godkendt.

5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt – se ovenfor

6. Orientering fra
mråds medlemmer
for repræsentationer
og udvalg
Der har været it-problemer, hjemmeside
er nu opdateret – valgforsamlingsannonce
sættes på forside af hjemmeside

Flemming

vedr. kommende låge
i kirkemur v. det nye
graverhus

Placering af låge samt højde godkendes af
menighedsråd og fremsendes til stiftet til
behandling

Flemming

Nye tegninger af
graverbygning

Tegninger godkendes – der er 2 døre som
der sættes spørgsmål omkring ift. om den
ene kan fjernes og der bare er en
gennemgang u/ dør og den anden dør,
om den kan åbnes ind i andet rum end
det nuværende.

Flemming

a/ Webmaster

b/ Orientering fra
byggeudvalg Herslev

Godkendelse af stalddøre i bygning
Orientering fra
byggeudvalg
Gevninge

Intet nyt – se tidligere udsendte mail

c/ aktivitetsudvalg

Der planlægges efter de givne
omstændigheder på nuværende
tidspunkt. Der kan forekomme ændringer
afhængig af covid19 udviklingen.
Ro til tro – datoer kommer snarest
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”Syng julen ind” 4.12.20 kl. 10.30 i
Vognporten Kattinge.
Der afholdes møde i aktivitetsudv. snart
d/ kontaktperson

Intet nyt

e/Kirkeværge

Kirkegården blev gået igennem og alt ser fint
ud. Tørken er lidt hård ved det meste af
beplantningen.
•

•

•

•

•
•

-

Bispehuer i lapidarium deles her i
september, så de største huller
udfyldes.
Perlestensområdet ud for fællesgraven
omdannes for kommende blomstereng.
Anne og Pernille forbereder over
vinteren for såning i det tidlige forår.
Glæd jer!
Løvsuger. Menighedsrådet bør
overveje hensættelse til ny løvsuger, da
den er af ældre dato. Drøftes på møde
med Beierholm fx i forbindelse med
årsregnskabet. Det tages ikke ud af
driftsbudget og der kan heller ikke
søges anlægsmidler til denne post. Så
det skal afklares, om den tages af 5%
midler, eller hvordan denne udgift
håndteres?
Kirkemureren kommer i denne eller
næste måned for små reparationer af
muranker i tårn. Fuger i gulv i kirken
mv.
Hækklipning startes i uge 36.
Der bestilles gran hjem i denne uge.
Fældning af træer på kirkegården med
stubfræsning er ikke bevilliget. Der er
indhentet tilbud på 15.000 kr. incl.
Moms. Kan de bevilliges på aftenens
møde? Pernille vil konf. m.
kirkemurer omkring murens
tilstand – hvis det er ”akut”,
vælges den billigste løsning
hvor de 3 tujaer fjernes.

•

Kirkeværge og graverer vil gerne
benytte Bygadens topkapning, Kattinge
og Nørreskovs Ejendomsservice,
Herslev til mindre ad-hoc opgaver på
kirkegården, der er i en
størrelsesorden, hvor graver ikke selv
håndterer og økonomisk så små, at der
ikke er søgt anlægsmidler. Kan
Menighedsrådet tiltræde dette? ja
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•
•
•

Lysekrone i kirken. Er der midler, så
dette arbejde kan igangsættes? nej
Lysestager i stolerækker. Er der midler,
så dette arbejde kan igangsættes? nej
Pernille har fremsendt liste over søgte
anlægsmidler for 2021. Vi afventer
referat fra budgetsamråd på de emner,
der er bevilliget.

f/ Med.arb.rep.

Kirkegårdsplan – der skal holdes møde
herom i efteråret i menighedsrådet.

g/ præstegårdsudvalg

Intet nyt

7. Eventuelt:
Extra mrådsmøde
28.10 kl. 18.00

Henning står for forplejningen
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