Beslutningsreferat
Herslev Menighedsrådsmøde 29.08.19
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 29.08.19
Varighed: 18.00-21.30

Fraværende:

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Gennemgang af
referat fra sidst - juni

Tilstedeværende: Lone Pedersen,
Flemming Palne, Lisbet Svendsen, Pernille
Damborg, Knud Bjerrum, Henriette
Andersen, Henning Maigaard, Trine Gylstorff

Ansvarlig:

Deadline:

Godkendt

2. Orientering ved
Formand
Drøftelse af evt.
inddragelse af
ressourceperson ifm.
byggeudvalget i
Herslev

Enighed om at finde ressourceperson(er)
til ad hoc opgaver ifm. opgaver i
byggeudvalget.

Provstesyn 2019

orientering – positive tilbagemeldinger til
Herslev kirke fra provestesynet

3. Orientering ved
præsten
Konfirmandindskrivning

1/9 2019 Herslev Kirke

Efteruddannelse af
præsten

Opstart i efteråret 2019

Beslutningspunkt: jf
kollekt skrivelse
"kirke kollekt status
august 2019"; kan
Herslev tilslutte sig
Gevninge-Kornerups
forslag?- GK foreslår
og har godkendt
6000,00 kr. til Cafe
Klaus

Godkendes af Herslev mråd
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Beslutningspunkt:
Ved gudstjenester
med dåb ønsker
præsten forsøgsvis
resten af året 2019 at
bruge nadverritualet
v/børnegudstjenester
inkl. ”O du Guds lam”
3 vers.

Godkendes

4. Økonomi

DAP: Menighedsraad.dk

Budgetsamråd
28.08.2019:
Fælles kordegn i
provstiet

Orientering herom – der bakkes op
omkring dette.

Folder
kirkegårdstakster

Knud
Knud,
Pernille,
Lisbet

Godkendelse/undersk
rive
regnskabsinstruks

Godkendes - Formanden underskriver

Godkende regnskab
2. kvartal 2019

Kvartalsrapporten for2. kvartal 2019 blev
behandlet og godkendt på MR-møde.
Med følgende forbehold:
Lønforbrug - skal undersøges yderligere

Ny regnskabsfører

Der er iværksat kontakt til ny
regnskabsfører – der afventes møde vedr.
overdragelse

Regnskabserklæring
2018

Godkendt underskrevet v. formanden

Lone, Anne
Stausholm

5. Orientering fra
kasserer:
Brandsoft

Lone skal godkendes til at kunne have
”kigge adgang”

Henning

Vedr. løn til
personalet

Kontaktperson har ansvaret for alt vedr.
dette.

Netbank

Lone skal godkendes til dette. Lone
kontakter bank.

Lone /
Lisbet

Printer / scanner

Kasserer har ønske om køb af printer /
scanner, da der er behov for dette som
kasserer – godkendes

Lone

6. Orientering fra
mråds medlemmer
for repræsentationer
og udvalg
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a/ Præstegårdsudvalg
Salg af menighedshus
mv.

Orientering herom

Valg af en
repræsentant til
præstegårdsudvalget

Henning udtræder af
præstegårdsudvalget og Knud er valgt til
at overtage Hennings plads.

Henning

b/ Byggeudvalg
-byggeudvalg for nyt
menighedshus i
Gevninge
Valg til byggeudvalg
Herslev
graverbygning

Trine –
Flemming er fortsat i udvalget og bliver
formand, Pernille, Lisbet og en
ressourceperson(er) udefra.
Der er indhentet tilbud på ny
graverbygning.
Prisoverslag på nuværende graverbygning
samt lagerplads skal indhentes primo
september.

Flemming,
Lisbet,
Pernille

Forslåede ressourcepersoner kontaktes af
byggeudvalget
c/Kirkeværge
skriftlig orientering
fra A.S (Anne
Stausholm)

1.Kirken er kalket
2.Hul i tag i våbenhus er renoveret
3.Inventarliste er ved at blive opdateret
4.Lysekrone der ligger på loft over
menighedshus (har hængt i sideskibet
tidligere). Vil undersøge om pris på
renovering
5. granitsten flyttes på et tidspunkt v.
kompostbeholder
6. sikring af gravstene:
Graverne vil undersøge hvor mange
private gravstene det drejer sig om samt
pris. Herefter orientering til mrådet mhp
udarbejdelse af brev til de berørte.
7. Der skal planlægges møde m. formand
samt kirkeværge ift. kirkegårdsplan

-annoncering
fremadrettet

Trine kontakter Anne Stausholm mhp
overtagelse af dette

d/ medarb.repr.

Der er travlt 1.Der luges og klippes hække
2.Messe i Forum 26. september
3.Kursus til Pernille

APV

Nye formularer – januar 2020

MUS

Ansvar for dette Knud Bjerrum
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Besøg af mråd fra
Espergærde kirke

Stor succes med et menighedsbesøg
”udefra”.
Forslag om mrådsudflugter som der har
været tidligere.

Protokol over
gravsteder

Protokol ”nr. 2” ligger i præstens
brandskab

e/ kontaktperson

Intet nyt

f/ aktivitetsudvalg

Der arbejdes på de kommende arr.
Indkaldt til fælles musikmøde mellem de
to aktivitetsudvalg den 15/9. Her vil der
blive lavet et årshjul over musikarr.

Lone /
Lisbet /
Pernille

Flemming

Trosfestival september
Ro til tro:

10/10, 14/11, 12/12 2019

Høstgudstjeneste:
Herefter frokost

29/9 kl. 10.30
Undersøge hvem der har mulighed for
dette

Julekoncert med
Nynne

4/12 kl. 19.00 – billetter a´ 50 kr. stk.

g/ Webmaster

Fungerer ikke optimalt – hvilket vil sige
der er problemer m. at orienterer på
hjemmesiden omkring arrangementer.
Der arbejdes på sagen – fortsat.

Lone /
Lisbet /
Pernille

Flemming

7. Eventuelt:
Der er brug for flere
frivillige
Næste møde 10/10
rykkes til 23/10 kl.
18.00
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