Referat fra menighedsrådsmøde, Nørre Herlev Kirke, torsdag den 3. januar
2019, kl. 19 i sognegården
Alle medlemmer var til stede.
1. Godkendelse af referat fra forrige MHR-møde, den 13. november 2018
Rådet godkendte og underskrev referatet.
2. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med den bemærkning, at ”nyt vedr. varmeanlæg” samt ”nyt fra Den
Fælles Kirkegårdsdrift” indgår som fast punkt på dagsorden fremover.
3. Korrespondance og meddelelser
Korrespondancen er videresendt til rådet af Charlotte.
Desuden blev der orienteret om repræsentantskabsmøde og nedsættelse af bestyrelse for Det
fælles Kirke – og Regnskabskontor.
Meddelelser fra sognepræsten
Charlotte har fået bevilget ansøgt kursus på 14 dage i marts. Uvelsepræsten dækker. Charlotte
har søgt og fået bevilget studieorlov.
Institutionen Biavleren har søgt om at anvender sognegården til deres terminsprøve. Dette
blev godkendt.
Afvikling af december og julens gudstjenester er gået godt, også selv om der har været ekstra
nogle dage – både i Nr. Herlev og Uvelse – og på skift andre dage. Der har været god deltagelse i
dem alle.
Mikrofonen i kirken og senderen hertil driller og der indkaldes service.
4. Godkendelse af kollektindsamlingsliste for 2019
Listen blev fremlagt og kommenteret, hvorefter listen blev godkendt.
Rådet foreslog, at listen blev opslået på opslagstavlen i våbenhuset.
5. Gennemgang og godkendelse af ½-årsplan for aktiviteter frem til sommerferien 2019
½-årsplanen blev fremlagt og kommenteret og efterfølgende godkendt inkluderet med to nye
tiltag – fællesspisning og studiekreds.
6. Evaluering af årets begivenheder i 2018
Den store pallet af aktiviteter og traditioner kirken afvikler er med til at understøtte og
videreudvikle det fælleskab, der er opbygget omkring kirken.
Rådet havde en god debat om emnet ”hvordan kan vi forme aktiviteter der har
tiltrækningskraft ift. de unge?”
7. Orientering fra kontaktperson
Medarbejderne har meldt tilbage og takket for julegaverne fra rådet.
Der vil i løbet af foråret blive afholdt medarbejdermøde.
8. Orientering fra bygningsudvalg
Der er blevet monteret nye toiletter og termostater i sognegården. Der er desværre
udfordringer med gulvvarmen i præstegården.
9. Orientering fra Grøn Kirke Udvalg
Udvalget holdt møde før MHR-mødet.
Grøn Kirke udvalg gennemgik handlingsplan og målsætninger, og kan konstatere, at Nr. Herlev
Kirke lever op til egne målsætninger, og fortsat følger kravene til certificering.
Endvidere blev kirkens forbrug af fx. plastic vendt, og vi udskifter med andet, hvor det er
muligt, fx. karklude uden plastic i takt med, at den nuværende beholdning bruges op.
Der er kontakt til et firma, der kan levere LED-lys, som der skal indhentes tilbud fra.
Der er planlagt fire aktiviteter i 2019 i "grønt regi":
Affaldsindsamling 31.03.19
World Clean Up, 21.09.19
Grøn kirke fejring 12.05.19 med efterfølgende brunch

Høstgudstjeneste - dato følger
Desuden vil vi til den kommende fællesspisning købe mad hos WEFOOD, hvor Folkekirkens
Nødhjælp sælger overskudsmad for på den måde at bidrage til at begrænse madspild.
10. Orientering fra øvrige udvalg
Kirkerundturs-udvalget vil træde sammen og udarbejde et spændende forslag til næste
kirkerundtur (som ikke bliver sammen rute som tidligere). Forslaget vil blive præsenteret på
kommende MHR-møde.
11. Evt.
Kommende MHR-møde afholdes torsdag, den 21. Februar.
Således opfattet og refereret
Mvh Søren

