Referat af menighedsrådsmøde Nr. Herlev kirke, torsdag den 21. februar 2019, kl. 19 i
sognegården
Afbud fra Tine Bendix
Vi startede med fællesspisning kl. 18
1. Godkendelse af referat fra forrige MHR-møde, den 3. januar 2019
Referatet blev godkendt.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev ligeledes godkendt.
3. Korrespondancer og meddelelser
Postlisten blev gennemgået.
4. Meddelelser fra sognepræst
Kristian Leths foredrag med baggrund i hans bog ”Håb” blev et tilløbsstykke.
Indskrivning af konfirmanderne til konfirmation 2020 er begyndt. Charlotte er på kursus i
Løgumkloster de to sidste uger i marts. Kim er præstevikar i Charlottes kursusperiode.
Nr. Herlev Kirke er udtrådt af Team-Vest-samarbejdet og er fremover samarbejdspartner med
Præstevang Kirke hvad angår feriedækning for præsterne
Synet den 28/4 starter kl. 12 med frokost i sognegården. Herefter synes kirke, sognegård og til
slut præstegård.
5. Ansøgning om tilskud til orgelkursus for organist (St. Andrews Organ Week 2019)
MHR var enige om, at bevilge det ansøgte kursus.
6. Beslutning om forlængelse af forsøgsordning vedr. Den Fælles kirkegårdsdrift
MHR besluttede at forsøgsordningen forlænges i endnu to år.
7. Orientering fra kontaktperson
Der blev orienteret.
8. Orientering fra bygningsudvalg
Der er råd i underrammen på et af vinduerne i sognegårdens entre. Dette skal udbedres.
Der skal indkøbes et (serverings)bord til kaffe mv. i våbenhuset. Det nuværende er for lavt og
ustabilt. Bordet skal kunne klappes sammen.
9. Nyt vedr. varmeanlæg
Der blev orienteret. Der pågår lige nu fugtmåling i kirkerummet. Vi afventer Kirkeministeriets
besigtigelse.
10. Orientering fra den Fælles Kirkegårdsdrift
Der har været afholdt møde med formændene. Det var et positivt møde.
11. Orientering fra Grøn Kirkeudvalg
Der er ikke yderligere at bemærke siden sidste møde.
Dog skal nævnes at der er affaldsindsamling den 31/3 og Grøn Kirke-fejring den 12/5.
12. Orientering fra øvrige udvalg
Årets Kirkerundtur går denne gang til Lille Lyngby Kirke. Datoen blev sat til søndag den 1/9
med start efter GT hos os. Turen er på ca. 32 km. Der vil senere udkomme nærmere detaljer og
annoncering.
Ligeledes talte rådet om det kommende personale-frokost-arrangement. Datoen er fastsat til
30/6. Der er også planlagt andre spændende aktiviteter i forbindelse med arrangementet.
Rådet er opmærksom på, at datoen meldes tidligt og tydeligt ud.
13. Evt.
Charlotte og Kirsten meldte afbud til MHR-mødet i marts.

MHR-mødet torsdag den 16. Maj bliver et kort møde – uden bespisning – kun til brug for
underskrifter.
Der er aftalt rådsmøder efter skolesommerferien i resten af 2019 som følger: tirsdag den 20.
Aug., tirsdag den 8. Okt., tirsdag den 26. Nov. samt tirsdag den 7. Jan 2020
Resultatet for budgetåret 2018 blev præsenteret. På denne baggrund kiggede rådet på tidligere
fremsatte ønsker og ideer.
Der blev luftet mange spændende og CO2-neutrale ideer.

Således opfattet og refereret
Mvh Søren

