Beslutningsreferat den 22.3.18
Herslevs Menighedsrådsmøde
Mødeleder: Henning Maigaard
Referent: Henriette T B W Andersen

Tilstedeværende: Anne Stausholm,
Lisbeth Larsen, Flemming Palne, Lisbet
Svendsen og Henriette T. B. W. Andersen

Dato: 22.3.18
Fraværende: Trine Gylstorff

Varighed: 19.00-21.00

Dagsordenspunkt:

Konklusion:

1. Godkendelse af
dagsorden

Godkendt

2. Orientering ved
formand

Menighedsrådet har givet varsling til
deres medarbejder omkring evt. lockout

Ansvarlig:

Deadline:

HM

Afslag fra Lejre Kommune vedr. bedre
skiltning: Det er en privat vej op til
kirken. MRÅDet selv skal betale for evt.
yderligere skiltning
Anne overtager opgaven med
annonceringen i LejrePosten.
Præstegårdsjorden

Anne Stausholm deltog ikke i
behandlingen af evt. salg af
præstegårdsjorden.
Punktet udsættes til næste
menighedsrådsmøde den 3-5-2018
grundet fravær.

3. Orientering ved
præsten

Vikar præsten er ok-ansat og dermed
ramt af evt. lockout.
Vores 3 sogne samlede ind til FK´s
nødhjælp den 11. marts 2018, der deltog
36 frivillige og der blev samlet 12.737,00
kr. ind.

4. Beslutningspunk
ter:

ØKO-kirkefestival i
Sæby kirke 31. aug-2.
sept. 2018: tilslutter vi
os? Præst deltager og

HBWA

HBWA
Præst deltager og vi spørger vores
frivillige. Menighedsrådet bakker op med
praktisk hjælp, såfremt det er muligt.
Graver Lisbet deltager ikke.
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frivillige hjælpere fra
menighedsrådet
søges.

5. Økonomi

Vi mangler at få refunderet 8500,00 kr.
fra Lejre Kommune – Henning sørger for
at få det på plads.

HM

Årsregnskab 2017
- godkendelse af
årsregnskab – Henrik
fra NK regnskab
deltager

Årsregnskab 2017 for Herslev
Menighedsråd afleveret på
Økonomiportalen den 21. marts 2018 kl.
15:54 blev behandlet og godkendt på
mødet med følgende kommentarer:
Årsregnskabet er præget af overgangen
til selvstændigt menighedsråd. Der har
været betydelige udgifter til edb og
installationer af data.
Uoverensstemmelser i elregnskabet
tilbage fra 2016 har medført en ikke
ubetydelig rentepost, som
menighedsrådet søger refunderet.
Udgiften til regnskabsføring har været en
del større end forventet.

AS

Budget

6. Orientering fra
kasserer:

Anne kontakter NK og beder om budget
udkast for 2019.
Udvalg/kirkeværge sender ønske om
budget 2019 til kasserer inden 20/4-2018
Budget 2019 behandles på MRÅD mødet
den 3/5-2018
Behandlet under punkt 5.

LG

7. Orientering fra
mhrs medlemmer for
repræsentationer og
udvalg
a/Medarbejderrepræsentant:

LS

Tidspunkt for
kirkelige handlinger

Fremover er der som hovedregel
bisættelser senest kl. 14.00, og
begravelser senest kl. 13.00.

Fællesgrav til kister

På baggrund af flere forespørgsler
arbejdes der på etablering af fællesgrav
til kister.

Kirkebil

Pt. Ingen henvendelser – vi annulleret
aftalen, og tager det op igen hvis behovet
bliver aktuelt.
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b/Kirke og kirkegård
v/Kirkeværge:

AS

Indkomne tilbud på
ringmur

Der er indhentet 3 tilbud hjem på
ringmuren. Tilbuddet fra Kirkemureren er
valgt af menighedsrådet.

c/ Webmaster:

Dobbelt aktivitet på hjemmesiden

FP

d/ Aktivitetsudvalg:

Knud er trådt ud af udvalget. Godt
samarbejde med Mette Østergård fra GK
omkring frokostmøderne, så de
fortsætter.

FP

e/Præstegårdsudvalg:

Referat, budget og regnskab er sendt ud
til Herslev MRÅD.

HM

f/Kontaktperson:

Intet at bemærke

LG

8. Eventuelt:

Næste møde er 3. maj 2018 kl. 18.00.
Vært er Lisbeth Gaston.
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