Beslutningsreferat
Herslev Menighedsrådsmøde
05.06.19
Mødeleder: Henning

Tilstedeværende: Knud Bjerrum, Anne
Stausholm, Lisbeth Garcon, Lisbet
Svendsen, Pernille, Henriette Andersen,
Lone Pedersen, Flemming Palne

Referent: Trine
Dato: 5.06.19
Varighed: 18.00-21.00

Dagsordenspunkt:

Fraværende:

Konklusion:

Ansvarlig:

Deadline:

1.Godkendelse af
dagsorden
Gennemgang af
referat fra sidst

Godkendt

2. Orientering ved
Formand
-

Anne og
Lisbeth ønsker
udtrædelse fra
menighedsråd
et

Godkendes af menighedsrådet

-

Anne ønsker
at fortsætte
som
kirkeværge –
udenfor
menighedsråd
et

Godkendes af menighedsrådet.

-

Knud Bjerrum
Lone Pedersen

Kontaktperson og næstformand
Kasserer Aflønning efter gældende regler

Provstesyn

Suppleanter Knud Bjerrum og Lone
Pedersen indtræder i menighedsrådet
d.d..

11/6 kl. 11.00 – 13.30. Herefter syn af
præstegården.
Flemming deltager v. præstegårdssyn.
Anne deltager v. kirkegårdssyn

Flemming /
Anne /
Henriette

Den seneste tilsynsrapport indhentes af
Henning og sendes videre til Flemming

Henning
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Indsættelse af
præsten

18/8 – indsættelsesgudstjeneste 12.30 i
Herslev – herefter reception i
menighedshuset i Herslev.

Henvendelse fra
Herslev Bylaug vedr.
trampolin

Det er ikke en mulighed at opstille den i
præstegårdshaven grundet forsikring
m.m.
Kommune har et areal der tidligere er
brugt til legeplads, som man evt. kan
kontakte.

Underskriftberettiget i
menighedsrådet

Henning Maigaard / Lone Pedersen

3. Orientering ved
præsten
Udstilling af Esbjerg
evangeliet i
Menighedshuset i
Herslev

Er ikke aktuelt mere – men der er
mulighed for at ”låne det”.
Det bliver officielt udstillet på Kirke
Hyllinge Biblioteket.

Konfirmation

7 konfirmander i Herslev Kirke – tak for
roser og kort til dem.

Pilgrimsvandring

Der deltog ca. 20 stykker. God oplevelse.

Øko- kirkefestival
6/9-8/9

Foregår i Sæby.
Menighedsrådet må meget gerne melde
ind – hvis de kan deltage bare nogle
timer.

Evt.
Henning,
Lone, ?

4. Økonomi
1.kvartal 2019

Kvartalsrapporten for 1. kvartal 2019 blev
behandlet og godkendt på MR-møde.

Budget 2020

Budget 2020 foreløbig udmelding
afleveret 05-06-2019 09:56 blev
behandlet og godkendt på MR-mødet

Afklaring på
regnskabsførerfunktio
nen

Anne - Lone

5. Orientering fra
kasserer:

Intet nyt –

Anne /
Lone

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

Forslag til ændring af: Kirkefolder til
gudstjeneste og aktiviteter
Børnekirke kan tilføjes som emne

b/Kirkeværge
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c/ Kontaktperson

Kalkning af kirke opstartes i
sommerperioden – se bilag ift. referat af
møde 22.05.19 med kirkeværge og
gravere.
Intet nyt

d/
Medarbejderrepræsentant
-

Anne /
Lone

Vedr. nemid
Mangler dette ift. at graver kan melde sig
til kursus

salmebøger m. stor
skrift

Der er ønske om 5 – 10 stk.
Godkendes til indkøbes

vedr. lysestager

Pernille /
Lisbet
Lisbet /
Pernille

Afventer m. køb til efteråret.
hjertestarter
e/ aktivitetsudvalg

Der har været indsamling i Herslev
Der arbejdes på løsning – involverede
parter kontaktes

Flemming /
Henriette

koncert 4/5
Børnegudstjeneste
12/6 kl. 17.00

Jordbærgudstjeneste
18/6 kl. 18.00

Pernille /
Lisbet /
Trine

Stor succes – bør overvejes om det skal
arrangeres igen næste år (ny tradition i
Herslev Kirke?)
Trine handler ind
Flemming
Anne – er kun i tårnet hvis hun deltager
Lone spørger sin mand John om at grille.

Trine /
Flemming /
evt.Anne /
Lone
Pernille /
Lisbet /
Henriette
Lisbet /
Pernille

Sommerkirke
”Åben Kirke” ila. sommeren når graveren
er tilstede.
f/ Præstegårdsudvalg
meddelelse:
Per Willemoese udtræder og Trine Toldam
indtræder i præstegårdsudvalget.
Vedr. salg af
menighedshus

Vedr. nye tegninger
til menighedshus i
Gevninge
7. Eventuelt:

Der skal forelægge en fordelingsnøgle
inden salg.
Desuden skal der foreligge et samlet
byggebudget for Herslev/GevningeKornerup og sendes til Lejre
provstiudvalgs godkendelse før et salg.

Henning /
Trine

Henning /
Trine

Skal vises frem v. næste møde i
menighedsrådet.
Menighedsrådsmøde er rykket fra 15/8 til
29/8 kl. 18

8. Lukket punkt

Side 3 af 4

.

Side 4 af 4

