Beslutningsreferat 30.01.20
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff

Tilstedeværende: Flemming, Knud,
Pernille, Lisbet, Lone, Henriette, Trine,
Anne, Henning

Dato: 30.01.20
Fraværende:

Varighed: 18.00-21.00

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendes

Gennemgang af
beslutningsreferat fra
____________

Det besluttes, at afholde nytårskur 29.3
for personale og frivillige ca. 15 stk.
12.30 til frokost på Bryghuset Herslev

2. Orientering ved
Formand

Ansvarlig:

Deadline:

Flemming
booker
bord –
Trine
invitation
sendes ud
midt
februar

Vedr.
menighedsrådsvalg
15.9.20
Der skal tages stilling
til følgende:
Strukturændring i
sognet 1.3.20 /

Ingen ændring

Ændring i
menighedsrådsstrukt
uren 1.04.20 /

Ingen ændring

2-årigt
funktionsperiode
1.04.20 /

Der ønskes 4 årig funktionsperiode

Indberetning om
antal af medlemmer
1.5.20

5 stk.

12.5.20

Orienteringsmøde – skal annonceres v.
TG
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På Mråds-møde i marts bliver der valgt en
valggruppe, der har ansvar for
orienteringsmødet indhold m.m..
11.03.20 kl. 19.00
Formandsmøde

Henning kan ikke deltage grundet ferie –
Trine eller Flemming deltager.

Trine /
Flemming

20.08.20
budgetsamråd

Lone / Henning (mrådsmøde denne dag
skal rykkes v. næste møde)

Lone /
Henning

Ferie

28.2 – 17.3 Formand ferie. Knud har
formandsposten i denne periode.

Vedr. Stolpe m. tavle
v. p-pladsen +
opsættelse af ny
postkasse

Gravere får bestilt ny stolpe til tavle

Pernille /
Lisbet

Opsættelse evt.v.hjertestarter,

3. Orientering ved
præsten
Konfirmandtræf

5.2 i Domkirken

Ro Til Tro

Sidste gang den 13.2.20

Skibet
(Skoletjenesten)

Henriette er valgt som Lejre provstis
repræsentant for skoletjenesten (Skibet)

4. Beslutningspunkt:
Vedr. forkortet
nadverritual ifm. dåb

Forsøg fortsætter indtil videre

5. Økonomi
revisionsprotokol skal
behandles og
underskrives

Er behandlet og godkendt samt
underskrevet

Kvartalsrapport fra 4.
kvartal

Kvartalsrapport 4. kvartal er behandlet og
godkendt.

Overskud for 2019

Overskud øremærkes til lysestager til
stolerækker.

Ansøgninger via 5%
puljen

Restaurering af lysekrone, indkøb af
lysestager

Indkøb af krybbespils
figurer over de næste
par år?

Der er ønske om 1 eller 2 kameler mere
til krybbespillet. Sættes på budget 2021

6. Orientering fra
kasserer:
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Betalingskort?

Lone kontakter bank mhp kort til kasserer

Mobilepay?

Lone undersøger dette

e-boks

Lone har ansvar for e-boks indhold

7. Orientering fra
mråds medlemmer
for repræsentationer
og udvalg
a/ Præstegårdsudvalg
tagrender på
præstegården

b/ Orientering fra
byggeudvalg i
Herslev

Menighedshuset er tømt.
Overdragelse 31.1.20 til nye ejere. Knud
B. deltager sammen m. Johannes Ø.
Hvem har ansvar for rensning af dem?

Knud og
Trine
medbringer
det til
næste
møde i
præstegård
sudv.

Der afventes svar fra provstiet ift.
ansøgning om midler til skitseprojekt
Der er sendt brev til planafd. Lejre
kommune d.d.. vedr. medsendte forslag
for placering af de nye graverfaciliteter

Orientering fra
byggeudvalg
Gevninge

Endelige tegninger er lavet (sendes til
resten af rådets medlemmer). De er nu
sendt til provstiet samt budget

c/ medarb.repr.

Intet nyt
Pernille skal på kursus i næste uge + uge
10

d/ kontaktperson

Handicaptoilet / alm. Toilet / bad Personalets arbejdsmiljø.

fysisk / psykisk
arbejdsmiljø ifm.
byggeri

Vigtigt personalet italesætter deres
fysiske og psykiske arbejdsmiljø – i denne
periode hvor der er markante ændringer i
arbejdsvilkår. Tages op i
præstegårdsudvalget – evt. videre til
provsten

MUS-samtaler:

Dato først i maj.

APV

Fysisk/psykisk arbejdsmiljø. Knud finder
denne på Daben

e/Kirkeværge
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gravstedkort kirkegårdsplan

Da det gamle gravstedkort og den
nuværende kirkegårdsplan ikke ”hænger
sammen” – vil Kirkeværge + graver se
nærmere på urne- og kistegrave overblik
/ antal fremadrettet.
I samme moment ses på
kirkegårdsvedtægter

Plantning af hæk /
blomster m.m..

foretages, når der er et bedre overblik
over arealerne på kirkegården.

f/ aktivitetsudvalg

Der afventes møde mhp. planlægning af
året.
Der samarbejdes m. Herslev bylaug for
fremtidens aktiviteters afholdelse - nu
uden menighedshus.

g/ Webmaster

Der ønskes indsendte emner til
hjemmesiden.
Forslag beskrivelse af de forskellige
poster – beskrevet af os hver især (evt.
op til orienteringsmødet i maj)

Anne,
Pernille,
Lisbet
(Knud ift.
kirkegårdsv
edtægterne
)

8. Eventuelt:
Vedr. valg
Valgmateriale kan findes på
Menighedsrådet Landsforeningens
hjemmeside.
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