Beslutningsreferat
28.10.2020
Herslev Menighedsråd
Afholdelse: Kattinge bygade 24 a
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 28.10.20
Varighed: 18.00-22.00

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

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1.Godkendelse af
dagsorden

Godkendes af alle / der er supplerende
punkter på dagsordenen

Gennemgang af
beslutningsreferat fra
____20.08.20______

Intet at bemærke andet end arbejdet
videre med kirkegårdsplan.

Ansvarlig:

Deadline:

2. Orientering ved
Formand:
a. bemærkninger til
referat fra
budgetsamrådet i
provstiet – vedhæftet
i tidligere mail

Orientering

b. Godkendelse af
vedtægter for fælles
feriemidler pulje
2021. – vedhæftet i
tidligere mail

Gælder kun i 2021.

c. Mødedato for
konstituering af det
nyvalgte
menighedsråd

Knud sørger for kontakt til de nyvalgte ift.
mødedato – forslag 19.11.

Vedtægten godkendes af
menighedsrådet.
Bemærkning:Nyt menighedsråd skal søge
om midlerne i 2021 til personale.

3. Orientering ved
præsten
Beslutningspunkt:
Afholdelse af
juleaften ifm. Covid-
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restriktioner
(”vedhæftet præstens
tanker”)

Det besluttes, at man holder 2 korte
gudstjenester juleaften – hvor max. antal
deltagere er 28 pr. gudstjeneste.
Tidspunkt ikke kendt pt..
Menighedsrådet skal være behjælpelige
på dagen. Opgaver uddelegeres senere.
Flemming vil optage v. 1. gudstjeneste og
får lagt på hjemmeside.

Allehelgens aften
1.11.20

Relevante familier har fået særlig
tilmelding til dette arrangement

Fælles
provstigudstjeneste

Er aflyst men der er enighed om, at
Herslev-, Gevninge/Kornerup- og Sæby/
Gershøj kirke holder fælles gudstjeneste i
Sæby Kirke 22.11 – en
musikgudstjeneste.

1.søndag i advent

Usikkerhed om, hvordan programmet
afholdes ift. covid-19 restriktioner.

Nytårsgudstjeneste

1.1.21. kl. 16.00 i Herslev Kirke

Beslutnigspunkt:
Barnedåbe om
lørdagen

Forslag: at der er mulighed for dåb hv. 2.
måned i samarbejde mellem GevningeKornerup menighedsråd. De 3 kirker
deles om opgaven.
Der foreslås fast tidspunkt: kl. 10.30.
Ovenstående forslag godkendes hermed
af menighedsrådet i Herslev.

4. Økonomi
a. Godkendelse af
revisionsprotokol

Revisionsprotokolatet er gennemgået, der
er ingen bemærkninger.
Protokolat underskrives.

b. Godkendelse af
budget 2021

Budget 2021, Endelig budget afleveret
den 27.10.20 kl. 14.35 er godkendt.
Bemærkninger til det nye råd:
-Der er behov for ny løvsuger snarest, der
skal søges 5 % midler.
-Lønudgifter til fælles personale obs.

c. behandling og
godkendelse af
kvartalsrapport for 3.
kvartal 2020.

Kvartalsrapport fra 3. kvartal behandles
og godkendes.
Bemærkning:
-Når der skal ligges nyt budget skal rådet
/ kassereren være obs. på alle posterne.
Eventuelle overskydende midler fra
budgetåret 2020 øremærkes til
lyseholdere i stolerækker og renovering af
lysekrone prioriteret i nævnte rækkefølge.
Løvsuger er af ældre dato. Det bør
vurderes, hvordan finansiering af en ny
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løvsuger skal foretages, når den tid
kommer. Punktet behandles i det nye råd.
5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt - Se under økonomi

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

Vedr. lys v. kirkebænkene – Pernille viser
forslag til lysholdere
Det blev besluttet, at der monteres nye
holdere for lys i stolerækker. Der blev
valgt fabrikat på mødet. Indkøb sker
snarest, når der er midler.
.
-Køb af ”Digital dødsannonce” godkendes
til graver.
Vikar v. ferie / sygdom?– tages op
senere.
-Aflæsning af haveaffald i kompostbunke
er et stort problem.
Der er brug for rampe ifm. aflæsning – da
haveaffaldsbunke flyttes manuelt, hvilket
er for hårdt fysisk. Evt. anlægsbudget –
obs til det nye råd

b/ kontaktperson

Ansættelsesbrev ifm. fuldtid til vores
graver er udarbejdet – er til
gennemlæsning.
De 2 nye rådsmedlemmer tager til
orienteringsmøde for nye rådsmedlemmer
i november.

c/Kirkeværge

Kort orientering

d/ Orientering fra
byggeudvalg i
Herslev:

Afventer nabohøring vedr. byggeri.

Adskillelse af
graverbygning og
låge i hegn.

Det godkendes at adskille de to projekter
(graverbygning samt låge i hegn).

Orientering fra
byggeudvalg
Gevninge

Orientering om status

f/ aktivitetsudvalg

Frokostmøde 13.11 er aflyst grundet det
nye coronaretningslinier.
Syng julen ind samt
Luciaarrangement er uvist om det kan
afholdes grundet corona – info herom
senere.
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Forslag fra Flemming: at
aktivitetsudvalget lægges sammen med
Gevninge-Kornerup Kirke.
Forslag: at præsten er formand.
Der er tilslutning for dette i Herslev
menighedsråd.
g/ Webmaster

Der forsøges at få lagt det vigtige på
hjemmesiden. Der foreslås nye billeder på
siden.
Pernille skal sende de ønskede billed(er)
til Flemming, der så vil lægge det på
hjemmesiden.
Nyt billede på forsiden er ønskeligt.
Forslag:
Der kan overvejes om, man bør skifte
hjemmesideudbyder.

d/ Præstegårdsudvalg
vedr.
byggeri af carport og
stald v. Herslev
bygade 6

Vedr.: Brev fra
præstegårdsudvalgsformand:
Herslev menighedsråd er uforstående
overfor høringssvaret.
Herslev menighedsråd tager forbehold, da
høringssvaret ikke har været til
behandling i Herslev Menighedsråd.
Knud vil kontakte Johannes herom.

Vedr. Præstegårdssyn

Aftale vedr. vedligeholdelse af gårdsplads
v. præstebolig og rensning af tagrender Knud vil kontakte Johannes herom.

7. Eventuelt:

Annoncering er en høj økonomisk post.
Gratisaviser – Dagbladet (tid og sted) –
facebook – vores hjemmeside – kirkeblad
(som tidligere) Pernille og Trine
TAK til graver Lisbet, kasserer Lone
og formand Henning for samarbejdet
og for deres store arbejdsindsats for
Herslev Kirke
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