Beslutningsreferat
Herslev Menighedsråd 14.03.17
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Trine Gylstorff
Dato: 14/3 2017
Varighed: 19.00-21.30

Tilstedeværende: Henning Maigaard, Anne
Stausholm., Henriette, Lisbeth Larsen,
Lisbet Svendsen, Trine Gylstorff, Knud
Bjerrum suppleant, Ninna Kryger (deltager
under punkt 13)
Fraværende: Flemming Palne, Gitte Z.

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

Ansvarlig:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

Alle /
Henning

2. Godkendelse af
referat

Godkendt

alle

Henning kontakter – for at få orientering
om dette.

Henning

Møde for formænd og kasserer 22/3 kl.
19.00

Henning /
Lisbet

Annoncering af kirkelige handlinger
Aktivitetsudvalget (Knud Bjerrum er d.d
medlem i aktivitetsudvalget).
Præsten skal sørge for, at give
aktivitetsudvalget gudstjeneste /
aktivitetslisten - kan mailes til
kbjerrum@gmail.com

Knud
Bjerrum

Formand har
holdt møde med
fælles ansatte
19/2 17

Formand oplyser at det var et givende og
positivt godt møde. De fælles ansatte gav
udtryk for tilfredshed med dialogmødet og
at de så frem til et fortsat godt
samarbejde – både med Herslevs graver
og det nye menighedsråd.

Henning

Tilsyn fra
arbejdstilsynet

Ingen bemærkninger – APV var
udarbejdet – afventer rapport tilsendt

Lisbet /
Lisbeth

Deadline:

3. Orientering v.
formand:
-Vedr.
”forundersøgelse”
af
menighedshuset
9/3 2017
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Vedr. trompetist
ifm. gudstjeneste

Godkendt fortsat brug af dette – regning
sendes til menighedsrådet

alle

4. Vedtagelse af
vedtægt for
præstegårdsudva
lget (formel
vedtagelse)

Fremlagte vedtægter fra
præstegårdsudvalget er vedtaget og
godkendt

alle

5. Vedtagelse af
samarbejdsaftale
mellem
GevningeKornerup og
Herslev
Menighedsråd

Behandlet og godkendt – gælder for
resten af 2017.

alle

6. Vedtagelse af
forretningsorden
for Herslev
Menighedsråd

Punkt 6 til 7 Behandles af de enkelte
medlemmer – godkendes på næste møde
27/4.

7. Vedtagelse af
vedtægter for
kirkeværge,
kontaktperson,
kasserer og
sekretær

Punkt 6 til 7 Behandles af de enkelte
medlemmer – godkendes på næste møde
27/4.

8. Drøftelse af
udkast til
kirkegårdsplan

Der arbejdes videre med
kirkegårdsplanen

Anne /
Lisbet

9. Nyt fra
webmaster –
kursusønske fra
Flemming

Der bevilliges penge til kursus til
Flemming.
- OBS der henvises ikke til Herslev
Kirke via sogn.dk
- OBS Kan ikke finde Herslevs
hjemmeside når man søger på
nettet
Gudstjenester + aktiviteter er opdateret
på sogn.dk til og med 2. pinsedag
Henriette undersøger hvem der har
ansvaret for denne opdatering.

alle

Aktiviteter til hjemmesiden sendes til
Anne – der sender videre til Flemming

alle

10. Orientering fra
præsten:
Jordbærgudstjen
este:

Gudstjeneste en hverdag Herslev / Sæby
-Gershøj samarbejde– graverne hjælper
hinanden

Godkendelse af
skoletjenesten:

Godkendes af menighedsrådet d.d

alle
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Børnedag i
Herslev
præstegårdshave
:

Præsten foreslår en ny aktivitet
”Børnedag i præstegårdshaven””.
Planlægges til juni 2017.
Endelig dato kommer senere.

Pinsedag –
m.reformationsg
udstjeneste:

Friluftsgudstjeneste – præget af fejring af
reformationens 500 års dagen.
Henriette sender materiale rundt –
behandles v. næste møde 6/4 2017

Henriette /
Lisbet

kollekten

Fadderbørn fælles for Herslev, GevningeKornerup Menighedsråd
I samarbejde m. menighedsrådet er der
besluttet hvad der samles ind til.
Fælles kollekt bankkonto

alle

11a.
aktivitetsudv.

Plan for 2. pinsedag lavet af Lisbet Orienterer herom.
(Aktivitetsudvalget består af: Henriette,
Lisbet, Gitte, Knud og Henning)

Lisbet

11b.Kirke- og
kirkegård v.
kirkeværge

Praktikant – møde m. kommune i morgen
15/3.
tilplantning ved lapidarium – kontakt
provstiet omkring midler
Nyt knæfald er lagt – flot
Jord fra materialebunke er kørt retur på
kirkegården – uden knoglerester.
Tagrender er efterset – ok
Kirkeklokker er efterset – motorer er
udskiftet – ses af Thubalka x 1 årligt.
Varmeanlæg efterse x 2 årligt. Kjeld K.
elektriker kommer mhp. Tilbud på
montering af termostater.
Kirkemurer kommer og giver tilbud på
diverse arbejder.
Har prislister på alt kirkegårdsarbejde –
bliver ajourført snarest.
Dukker / krybbe skal retur til opbevaring i
Herslev. Tilhører Herslev Kirke – kan
lånes ud til de andre kirker.
Male låger m.m.
Der er bestilt forårs- sommerblomster.

Lisbet /
Anne

11c.Præstegårds
udvalg

Afventer dato for næste møde

Henning /
Trine

11d. Kassereren

Har bevilliget ny telefon til graveren

Lisbeth

11. Orientering fra
menighedsrådsm
edlemmer for
repræsentationer
/ udvalg
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12. Orientering fra
personalerepræs
entanten

Intet nyt

Lisbeth

13. økonomi – status
for årsopgørelse /
opdeling af de to
menighedsråd
Årsregnskab
2016

OBS - Der ønskes anmærkning ift.
elregning 2016 i regnskabet.

Ninna
Kryger

13.A godkendelse
af fordeling af
frie midler

Afleveret på økonomiportalen den 28/2
2017 kl. 9.05 - blev behandlet og
godkendt på menighedsrådsmødet

Ninna
Kryger

13.B protokolat
vedr.
kasseeftersyn
22/11 16

Oversigt vedr. likvide midler fra 2016 blev
behandlet og godkendt af
menighedsrådet. Fordelingsprocent fra
2008 blev anvendt.
Vedr. regnskabsinstruks bliver opdateret i
2017.
Opmærksom på bilagsattestation.
Punkt 4 vedrører udelukkende Gevninge/
Kornerup.
Punkt 6 vedrører udelukkende Gevninge /
Kornerup.

14. Fastsættelse af
møderække for
resten af 2017

DATO 6/4 aflyses – nye datoer for
Møder: 27/4, 15/6, 17/8 2017

15. eventuelt

Aftenkursus DAP 4/5 kl. 17.30 – 21.30
Lisbet og Lisbeth vil gerne deltage

alle

16. Lukket punkt
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