Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Anne Stausholm
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 21.03.19
Varighed: 18.00-21.00

Tilstedeværende: Henriette Andersen,
Flemming Palne, Lisbet Svendsen, Pernille
Damborg, Anne Stausholm, Henning
Maigaard, Trine Gylstorff
Fraværende:
Lisbeth Larsen

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle

Gennemgang af
referat fra sidst

Ingen bemærkninger

alle

Deadline:

2. Orientering ved
Formand
Vedr. præstestilling:

Opslag udløber 25.03.19

Vedr. salg af
menighedshuset

Borgmester har anmodet om møde med
provsten, begge formænd for
menighedsrådene samt Herslev Bylaug Møde afholdes 26.03.19 i Allerslev

Formandsmøde

28.03.19 – Allerslev

RepræsentantskabsMøde i Folkekirkens
Skoletjeneste
”Skibet”

Ingen mulighed for deltagelse denne dag
fra menighedsrådet.

oplæg til fordeling af
gudstjenester
mellem sognene fra
2020

Vedr. nyhedsbrev
fra Stiftet

Oplæg gennemgåes –
Opmærksomhedspunkt:
At kl. 9.00 gudstjenester er fordelt ligeligt
mellem kirkerne.
Fordeling af gudstjenester godkendt uden
anmærkninger.
Gudstjenesteliste skal graverne have i
hænde senest 4 uger før de kommende
tjenester.
Formand har sendt mail til
rådsmedlemmerne – ønskes nyhedsbrev
skal link aktiveres.
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Vedr. maskinparken
3. Orientering ved
præsten
Indsamling

4. Økonomi
Årsregnskab 2018

De motordrevne maskiner, der kører på
offentlig vej skal være ansvarsforsikret.
Henning følger op på dette.
10.03.19 var der indsamling til
Folkekirkens nødhjælp – 27 indsamlere
deltog fra de 3 sogne
Der blev indsamlet 11608.50 kr.
Årsregnskab 2018 afleveret 12.03.19 kl.
10.28 – blev behandlet og godkendt –
med følgende bemærkning:
Elregning Ørsted på 34.000 kr. er stadig
uafklaret.
Indtægt for pasning for menighedshusets
have samt gårdsplads er ikke modtaget.

Anne
sender
referat med
godkendels
e samt
bemærknin
ger.
Henning
følger op

Menighedsrådet finder det
uhensigtsmæssigt at ca. 15% af
indtægten går til
regnskabskonsulentbistand
Bevillig vedr. anlægsmidler på 131.955
kr. til ringmuren figurerer ikke som
indtægt i regnskabet
5. Orientering fra
kasserer:

Ikke tilstede

6. Orientering fra
mråds medlemmer
for repræsentationer
og udvalg
a/ Aktivitetsudvalg

Møde m. kirkens musikere den 17.03.19
Hvor der blev langtidsplanlagt for
aktiviteter i kirken.

Børnekirke 12.06.19

Brug for hjælp fra menighedsrådet

Trine m.fl.

Pilgrimsvandring – kort andagt i kirken og
derefter vandring til stranden hvor
gudstjenesten afsluttes.

Evaluering af ”Ro til
Tro”
Fernisering i kirken
20.03.19

Sommerkirke – kirken er åben når
graverne er tilstede.

Lisbet og
Pernille

Sommerkirkedag for børn

Henriette

Succes – justeringer noteret ift.
annoncering / ramme / indhold.
Ro til Tro vil fortsætte i vinterhalvåret
2019 / 2020
Velbesøgt
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b/Kirkeværge

Der bevilliges beløb til indkøb af
lampetter samt stager til stolerækker

Byggeudvalg

Der er indhentet tilbud på
myndighedsbehandling fra landinspektør
og arkitekt til nyt graverhus m. videre.
Skal sendes til provstiet til behandling.

c/ Medarbejderrepræsentant:

Ikke tilstede

d/ Webmaster

Gudstjenesteliste skal skiftes ud på
hjemmeside ellers intet nyt

e/ Præstegårdsudvalg

Oplæg fra præstegårdsudvalget vedr. skel
m.m.
Bemærkning: indgangsforhold til jorden
1a via indkørsel – er adgangsmulighed en
reael mulighed ift. landbrugsmaskiner?
Fredningsdeklaration af jord reg.nr.
01317.00 Herslev Kirke skal
kommenteres af Mølbak
Godkendes med de ovenstående
bemærkninger

7. Eventuelt:

Hjertestarterindsamling via graver Pernille
Damborg – link på Herslev Bylaugs
hjemmeside fra Hjerteforeningens
facebook.

Næste møde

23.05.19

Flemming /
Anne
Henning

Flemming

Henning /
Trine
Pernille
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