Dagsorden og beslutningsreferat
Herslev Menighedsrådsmøde 17.1.19
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 17.1.19
Varighed: 18.00-19.40

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Ansvarlig:

Deadline:

Gennemgang af
referat fra sidst
Punkt orientering v.
formand

Formand har haft kontaktet provst pr.
mail om dato, hvor Lars Munch skulle
deltage i et borgermøde i Herslev. Der er
endnu ikke modtaget svar herom.

2. Orientering ved
formand
Vedr. fælleskollekt

Henning giver information om fordeling af
kollekt.
Formand har modtaget
underskriftindsamling fra menigheden –
hvor man støtter en præsteansættelse af
nuværende fungerende præst Henriette
Andersen. Underskriftindsamlingen er
underskrevet af 147 personer i
menigheden.

Vedr. møde den 23.1
kl. 19.30 i
menighedshuset

Herslev bylaug i samarbejde m.
menighedsrådet Herslev vedr.
menighedshusets fremtid.

3. Økonomi
Vedr. 4.
kvartalsrapport

der er sidste frist for aflevering af bilag
fra 2018 den 20.1.19 –

5. Orientering fra
kasserer:

minus nyt

Side 1 af 3

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

Møde m. kirkens musikere søn. den
17.3.19 efter gudstjenesten i
aktivitetsudvalget.
Aktivitetsmøde 18.1.19
Skibby koret 4.5 kl. 14.00 i Herslev Kirke

Vedr. annoncering
om Herslevs
aktiviteter og
gudstjenester

Der har været problemer m. annoncering
– dette er løst.
Annoncering af aktiviteter skal
markedsføres 14 dage inde arrangement.
Herslevs hjemmeside har ligeledes
annoncering af aktiviteter.

b/ Kirke- og
kirkegård
v/Kirkeværge
vedr. kalkning af
kirke og rep. af
jernvinduer

Der er bevilliget beløb til dette af
anlægsmidler. Der skal indhentes tilbud.

vedr. kurser for
gravermedhjælper

Pernille tilmeldes de obligatoriske kurser.

kirkegårdskonference
foråret 2019

Lisbet og Pernille deltager

Vedr, stager v.
altertavlen

Pris fra gørtler indhentes

c/ Medarbejderrepræsentant:
vedr. vaskemaskine i
kælder i
menighedshus

der købes vaskemaskine – da den gamle
ikke virker mere.

d/ Kontaktperson:

Minus nyt

e/ Webmaster

Minus nyt

f/ Præstegårdsudvalg

Orientering vedr. møde den 8.1.19 –
referat er runddelt
menighedsrådsmedlemmer.

Snerydning

Tom Malling ”Alt i Træ” – står for rydning
af sne v. menighedshus /
præstegårdsbolig.

7. Eventuelt:

Pernille bydes velkommen og takker for
den fine modtagelse

Side 2 af 3

Side 3 af 3

