Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 29/11 2018
Varighed: 18.00-21.00

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Gennemgang af
referat fra sidst

Intet at bemærke

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
formand
Underskrive referat fra
fællesmødet mellem
Gevninge-Korner
up og Herslev
Menighedsråd den
30.10.18

Godkendt under forudsætning af at
Gevninge-Kornerups mråd underskriver
de skriftlige betingelser der er udleveret
v. møde 30.10.18 af mrådet i Herslev.

Konstituering

Alle poster er genbesat. På nær
formandsposten for aktivitetsudvalget,
der går til præsten Henriette. Flemming
er fortsat en del af aktivitetsudvalget.

Dato for afholdelse af
orienteringsmøde vedr.
evt. slag af
menighedshus for
Herslev sogns
sognebørn/medlemmer

Henning vil sørge for henvendelse til
provsten mhp en dato januar 2019.

Nedsættelse af
byggeudvalg for evt.
byggeriet i Herslev

Anne, Flemming, Henning, Lisbet
Anne indkalder til møde, i januar 2019.
Anne er formand for byggeudvalget.

Nedsættelse af
byggeudvalg for evt. nyt
Sognehus i Gevninge

Trine, Henning

Den Danske
Sømandskirke
medlemskab 500 kr.
pr. år.

vedtages
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Vedr. salg af
salmehæfter i
våbenhuset

vedtages

Der informeres om fælles
kollektindsamling og fordeling
3. Orientering ved
præsten

4. Økonomi
Vedr. budget 2019
Kvartalsrapport for 3.
kvartal 2018

Præsten er glad for mrådets støtte til
meditationsgudstjenesterne

Budget 2019, afleveret med tidsstemplet 0510-2018 12:23, blev godkendt
Kvartalsrapporten for 3. kvartalsrapport 2018
blev behandlet og godkendt på
menighedsrådet
Evt overskud for 2018 øremærkes til
beplantning på kirkegården, Hellig tre konger+
kamelerne til julekrybbe,
Godkendt udskiftning af LEDpærer i kirken i
2018.

5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt

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

-Nytårskur for alle ansatte og frivillige 13.1.18 –
efter gudstjenesten i Herslev 10.30 - Anne
køber mad, Trine laver indbydelse, Lisbet
sender ud, indkøb af drikkelse inden.
-Gudstjeneste 1. søndag i advent kl. 14.00 –
herefter m. gløgg og æbleskiver i
menighedshuset og juletræstænding i byen.
-Annoncering skal revurderes ift. faktuel
udbytte

b/ Kirke- og
kirkegård
v/Kirkeværge
c/ Medarbejderrepræsentant:

Jernankerne i tårn og kirke er repareret
samt skotrander. Begge er punkter fra
provstesynet. Er bevilliget af
anlægsmidler. Overskydende midler
søges til reparation af kirkevinduer.
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Vedr.
medarbejdermøde
årligt

Reminder herom fra Lisbet

d/ Kontaktperson:

Intet nyt

e/ Webmaster

Brugere af hjemmeside øget

f/ Præstegårdsudvalg

Orienterer om møde i
præstegårdsudvalget i november

-snerydning

Mrådet har behandlet opsigelse af
snerydningsaftale v. Stenbakkegård opsigelse er givet af
præstegårdsudvalgsformanden.
Herslev Mråd stiller sig undrende over
opsigelsen - da der kommer fast
personale dagligt, brugere af sognehus,
renovationsarbejdere samt postvæsen.
Der skal snarest sikres en fast ordning
omkring snerydning.

7. Eventuelt:
Fastlæggelse af nye
Mødedatoer

17.1, 21.3, 23.5, 15.8, 10.10, 28.11 2019
Trine værtinde 17.1 – herefter Henriette,
Anne, Lisbeth, Henning, Flemming
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