Beslutningsreferat
menighedsrådsmøde 03.05.18
Herslev Menighedsråd
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff

Tilstedeværende: Lisbeth Larsen, Lisbet
Svendsen, Anne Stausholm, Henriette B. W.
Andersen, Henning Maigaard, Trine Gylstorff

Dato: 03.05.18
Fraværende:

Varighed: 18.00-20.00

Dagsordenspunkt:

1.Godkendelse af
dagsorden

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

Godkendes

2. Orientering ved
formand
Skoletjenesten Skibet

Det forventes, at en repræsentant / præst
fra hvert menighedsråd deltager v. det
årlige repræsentantmøde vedr.
Skoletjenesten Skibet.

Der orienteres herom – Henning har
Databeskyttelsesforor
opdateret i DAP omkring
dningen
adgangsrettigheder for persondata
30.4.18
Samarbejdsaftale
med GevningeKornerup
menighedsråd

3. Orientering ved
præsten
Konfirmation 2018

Orienteres om tillæg til aftalen.
Punkt 1: vikar for fast personale, her skal
vikarseddel sendes til kontaktperson i
Gevninge-Kornerup.
Det foreslås under punkt 4, at punktet
omformuleres til de faktiske udgifter, der
har været ila. året.

Årsregnskab 2017 afleveret på
økonomiportalen den 21/3-2018 kl. 15:54 blev
behandlet
og godkendt
på mødet uden
Gik
godt, der
var 5 konfirmander
i
Herslev.
yderligere kommentarer.
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4. Økonomi
-Kvartalsrapport 1.
kvartal

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2018 blev
behandlet og godkendt på MR-mødet.

-Budget 2019

Er gennemgået, med diverse rettelser og
fremsendes til NK.

Anlægsmidler 2019

Østvendt ringmur efter turnus 70.000 kr.
Jernvinduer 60.000 kr
Hegning for dyr 60.000 kr.
Rep. af dige efter turnus 50.000 kr.
Rustne anker 128.000 kr.
Udvendig kalkning af kirken 94.000 kr.
Kamtakker 14.000 kr.
De sidste 3 priser forudsætter at de bliver
udført samtidig –
Alle priser er uden moms
OBS bortset fra dige og hegning er alle
andre punkter fra provstesynet i 2016

5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt

Anne /
Lisbet

Lisbeth

6. Orientering fra
mhrs medlemmer for
repræsentationer og
udvalg
a/Medarbejderrepræ- Orientering: ”TJ graveservice” er booket
sentant:
til at fjerne store buske / stød.
El i kirken er blevet lavet – afventer
regning.
b/Kirke- og kirkegård Dådyr er et stort problem – der er ansøgt
v/Kirkeværge:
om hegning via provstiet. Der er givet
afslag. Der kan søges igen i 2019
Der er søgt om igangsætning af arbejde
på ringmuren. Afventer tilladelse.
c/ Webmaster:

Hjemmesiden bliver brugt – støt stigende
antal brugere

d/ Aktivitetsudvalg:
-Børnekirke 13/6
Kl. 17.00-19.00

Menighedsrådet står for de praktiske
opgaver.

-Fællestur med de to
MRÅD og
personalegruppen

Dette ikke muligt.

alle

Aktivitetsudvalget foreslår en
sammenkomst om sommeren efter en
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højmesse m. de fælles ansatte samt
frivillige.
Dato er sat: 10/6 2018 efter højmessen
kl 12.00 i Herslev
Aktivitetsudvalget foreslår fast årlig
tradition:
Nytårskur 1. højmesse efter nytår. For
menighedsrådet, de frivillige og fælles
personale.
Menighedsrådet står som værter v. begge
arrangementer.
- Forslag om
meditative andagter
- aftengudstjenester

e/Præstegårdsudvalg:
Menighedshusets
fremtid

f/Kontaktperson:
7. Eventuelt:

Enighed om at forsøge dette – med
opstart i september. Anne og Trine er
tovholder

Anne og
Trine

Der er et ønske om dette og arbejdes
videre med dette.

Henriette

Meddelelse fra præstegårdsudvalget – det
er besluttet at der lukkes ned for varmen
fra den 1/5-1/10.
Ved arrangementer i menighedshuset i
denne periode, vil der blive lukket op for
varmen – efter aftale.
Intet nyt
Personalemøde 1 x årligt – vil blive
planlagt efter en højmesse snarest

Lisbeth og
Henning

MR-møde 21.06 aflyses
Rykkes til 16.08.18 kl. 18.00
MR-møde 30.08.18 aflyses
Vært v. næste møde

Flemming

8. Lukket punkt
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