Referat fra Nr. Herlev kirkes menighedsråds møde den 6. juni 2019
Version 3
Alle mødt til mødet
1.

Godkendelse af referaterne fra MHR-møderne, den 21/3 og 16/5 2019
Referaterne blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt.
3. Korrespondancer og meddelelser
Møde i næste uge med konsulent fra Nationalmuseet. Der sker besigtigelse af
kirkens tilsodede vægge. Charlotte og John deltager fra vor side.
Charlotte køber gave på MHR’s vegne og deltager i 25-års jubilæum for Ole Cæsar
ved Hillerød Kirke.
12. sept. er der budgetsamråd.
4. Meddelelser fra sognepræst
Vinterklubben er ophørt.
Næste års konfirmandindskrivning viser sig af være “lidt skævt” ift fordelingen
mellem Uvelse og Nr. Herlev. Derfor har Charlotte og Kim aftalt en fornuftig løsning
på dette.
Der aftales førstehjælpskursus for ansatte og andre interesserede, torsdag den 5.
sept. kl. 19.
Telefonaftale for sognepræsten. Der aftales en ny type abonnement. Charlotte
opretter et EU-abonnement.
Der blev fremlagt forslag til 1/2-årsplan for efteråret 2019. Ingen bemærkninger
hertil.
5. Budget 2020
Budgettet blev fremlagt og kommenteret.
MHR ønsker nyt asfalt på sognegårdens P-plads.
MHR ansøger derfor provstiet om 5%-midler, da MHR gerne vil have projektet
igangsat. Anne-Marie sender forespørgsel.
Anlægsønsker: Gulv i præstegården; Lys i sognegården; Vinduer i præstegården.
6. Henvendelse fra Uvelse Menighedsråd vedr. arrangementer mv.
MHR vil gerne mødes og tale om fremtidige fælles aktiviteter. Mødet afholdes 24/9.
John svarer.
7. Orientering fra kontaktperson
Der afholdes ERFA-møde, Kirsten og Charlotte deltager.
Ligeledes afholdes der medarbejdermøde snarest.
8. Orientering fra bygningsudvalg
Der er indhentet tilbud på nye gulve i præstegården.
Vi har modtaget en rapport om Nr. Herlev Kirkes tårn-ur.
Kaffemaskinen i sognegården er brudt helt sammen. Da den er fra før 2001
indkøbes en ny.
Gulvet i køkkenet i præstegården “driller” fortsat mht. varme.
9. Nyt vedr. varmeanlæg
Intet at tilføje ud over mødet med Nationalmuseet.
10. Orientering fra Den Fælles Kirkegårdsdrift
John har henvendt sig til kirkegårdsriftledelsen vedr. kirkegårdens niveau.
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Orientering om dette. Kalkning af kirkegårdsmuren går i gang snarest, forlyder det
fra Kirkegårdsbestyrelsen.
11. Orientering fra Grøn Kirkeudvalg
Brunchen brændte desværre på, men selve dagen blev god og hyggelig.
12. Orientering fra øvrige udvalg
Der sendes invitation til skovturen ud til personale, MHR + partnere, vikarer osv.
Lisbeth udsender invitationen snarest.
13. Evt.
20. aug. mødes MHR med regnskabsfører fra provstiet + Kim.
På dette møde fastsættes også mødedatoer i foråret 2020.
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