Dagsorden Menighedsrådsmøde
14.5.20
Herslev Menighedsråd (I kirken)
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff

Tilstedeværende: Pernille Damborg, Lisbet
Svendsen, Flemming Palne, Lone Pedersen,
Knud Bjerrum, Henriette Andersen,

Dato: 14.5.20
Varighed: kl. 19.00-21.00

Fraværende:

(Mødet afholdes i kirken, for at kunne
overholde de givne retningslinier ift. corona)

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt – Formand orienterer om
mødets form grundet corona og indholdet
af dagsorden, der kun indeholder de
nødvendige punkter der er presserende
og kræver godkendelse af rådets
medlemmer.

Gennemgang af
beslutningsreferat fra
_____28.04.20_____

Ansvarlig:

Deadline:

Gennemgået intet at bemærke

2. Orientering ved
Formand
Retningslinier for
åbning af kirken

afventer retningslinier for åbning af kirken

Afholdelse af
orienteringsmøde

Vi fastholder orienteringsmøde 9.6.20
ifm. opstillingsmøde til menighedsrådet i
september.

Plakater / Banner /
etc

Henriette tager kontakt til
præstesekretær Birgitte ift.
reklamemateriale – alle fordeler flyers i
Herslev / Kattinge.

Henriette alle ansvar
for uddeling
af flyers
(Knud og
Trine i
Kattinge –
alle andre i
Herslev)
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Samarbejdsaftale
2017 – behov for
revidering

Afventer møde ift. at kunne holde dette
fysisk.
Henning, Knud, Lone vil deltage –

Henning
indkalder

3. Orientering ved
præsten

Ny gudstjenesteliste er udarbejdet
(juli, august, september). Sendes ud
snarest.

Henriette

Orientering:

Trofestival er desværre aflyst i år grundet
corona

4. Økonomi

Intet nyt
Vedr. anlægsmidler – Lisbet, Pernille,
Lone, Anne på som punkt v. budgetmøde
sidst i maj.

5. Orientering fra
kasserer:

Lisbet m. fl.

Intet nyt

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

Intet nyt

b/ Præstegårdsudvalg
Vedligeholdelsesopga
ver udendørs / timer?

Knud, Lisbet og Pernille aftaler møde
herom – orientering til resten af rådet v.
næste rådsmøde.

Vedr. afslutning af
salg af menighedshus

De sidste skøder er nu underskrevet.

c/ Orientering fra
byggeudvalg i
Herslev /

Kontrakt er underskrevet – kopi sendt til
provsten. Bliver behandlet på kommende
møde i provstiudvalget.

Knud/Lisbet
/Pernille

Flemming

Afventer nyreviderede skitsetegninger fra
arkitekten.
Der er flertal for, at bygningen placeres
udenfor kirkemureren.
Orientering fra
byggeudvalg
Gevninge

Processen er i gang – kommune har
godkendt byggeri m.m.

d/ medarb.repr.

•

kirkegårdsplan

•

Flage når
graver ikke er
på arbejde

Henning og Anne
Rådet vil lave en forsøgsordning det
næste halve år, hvor der forsøges at
flages på de officielle flagdage i DK.
Henning vil gerne påtage sig opgaven,
når graveren ikke er på arbejde.

Henriette /
Henning /
Pernille
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Henriette vil lave plan over flagdage til
Pernille /Henning.

•

•
•

•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Priser for
udenbys
bryllup
Fældning af
tuhja
Ophæng af
plader (kiste i
græs) på
muren?
Pernille
oprettes i DAP
Hjemmesiden,
-nye billeder

Enighed om, at udenbys brudepar ikke
skal betale – sagen tages op m. provstiet
v. Henriette
Møde m. Anne, Lisbet, Lone ift. budget og
udgiften på fældning af tuhjaer.
Enigt menighedsråd om plade i plæne

Henriette
Anne –
Lisbet –
Pernille –
Lone v.
budgetmød
e 2021

Henning opretter Pernille som bruger

Henning

Pernille sender billeder til Flemming

Pernille

Sikring af
gravsten
Salg af
elektrisk
katafalk

Indhentning af 2 tilbud

Pernille /
Lisbet

Godkendes til salg –

Pernille /
Lisbet

Kirkegårdsvedt
ægter, forslag :
lille lækker
nem folder
Hvor henter I
jeres post?
Højtaler-anlæg
i kirke virker
ikke optimalt
App til klokke
og varme
Spritdispenser
Farveprinter

Arbejdsgruppe – Knud / Pernille / Lisbet /
Anne

Lisbet /
Pernille

Arbejdsgang: Pernille mailer til Lone når
der er fysisk post til afhentning.

Pernille

Arbejdsgruppe: Flemming / Henriette /
Pernille.

Flemming /
Pernille /
Henriette

Pernille / Lisbet undersøger dette
Pernille / Lisbet undersøger
Der er behov for farveprinter – godkendes

Pernille

e/ kontaktperson

Møde 9.6 m. begge gravere

Knud

f/Kirkeværge

Se ovenfor

g/ aktivitetsudvalg

Afventer ift. kommende retningslinier

Henriette

7. Eventuelt:
Annoncering af
gudstjenester maj /
juni

Trine afventer fra Henriette ift.
kommende retningslinier

Henriette
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