Beslutningsreferat Nr. Herlev Menighedsråd
Fra mødet d. 4. oktober 2018
Til stede: Søren Pedersen; John Hansen; Tine Bendix; Anne-Marie Møller-Pedersen; Kirsten Bram Knudsen
& Charlotte Chammon
Afbud fra Lisbeth Dilling

Formanden bød velkommen til Tine Bendix

1) Godkendelse af referat fra sidste menighedsrådsmøde
Referat blev godkendt og underskrevet
Ønske fra menigheden om at få menighedsrådets referater hængt op i våbenhuset.
Debat herom.
Beslutning: Fremover laves referaterne mere som beslutningsreferatet og de uploades på hjemmesiden.
Anne-Marie lægger det godkendte beslutningsreferat på hjemmesiden fra og med i dag.
2) Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden blev godkendt
3) Valg af nye kontaktperson og underskrift af vedtægt for kontaktperson
Vedtægten for kontaktpersonen blev gennemgået.
Det blev besluttet at Kontaktpersonopgaven frem over deles mellem Kirsten og Charlotte.
Kirsten modtager honorar – vedtægt blev underskrevet.
4) Underskrift af vedtægt for kirkeværge
Udsættes til senere.
5) Valg af midlertidig stedfortræder for kirkeværge og sekretær
Søren blev valgt som midlertidig sekretær og Charlotte som midlertidig kirkeværge.
6) Korrespondancer og meddelelser
Ønske fra menigheden om at få hængt prædikantliste op i udhængsskabet.
Tine Bendix påtager sig hænge prædikantlisten op i udhængsskabet fremover.
Postlisten blev rundsendt

Forespørgsel om lån af kirken til privat lyd-koncert og forespørgsel om mulighed for at lave film af
kalkmalerier til billed-spor til en musikudgivelse.
Menighedsrådet debatterede generelt brugen af kirken og begge forespørgsler kan ikke imødekommes.
Takkekort fra gæsteprædikant for lån af prædikestolen og hilsen.
7) Præsteansættelse i Uvelse
Orienteringsmøde med biskoppen d. 30. oktober kl. 18 i sognegården i Uvelse. Datoer til prøveprædikener
er rundsendt og menighedsrådet havde en generel snak om præsteansættelser.
Charlotte redegjorde kort for dækning af Uvelse i vakancen. Gudstjenestelisten vil være påvirket heraf, også
i Nr. Herlev kirke.
8) Meddelelser fra sognepræsten
Babysalmesang er startet op. Løber frem til og med november.
Høstgudstjenesten var festlig. ”Fyld Danmarks kirker” lykkedes! 145 kirkegængere. Konfirmanderne havde
bagt boller + pyntet kirke og deltog i gudstjenesten. Auktionen efterfølgende var en succes. Generel snak
om at ejerskab til gudstjenesten, fx her hos konfirmanderne, gør noget godt.
Økumenisk arrangement i Præstevang kirke var en flot og tankevækkende aften med 60 deltager.
Forslag om, at vi skal lave ”Fællesspisning for voksne”. Det blev besluttet at vi forsøger os med et par gange
i vinterens løb. Frivillige skal lave hverdagsaftensmad, der skal være tilmelding, max 50 er der plads til, der
serveres vand/saftevand, vi starter og slutter med sang, tidsramme 18 – 20, fredag aften. Tine B og CC er
tovholdere
Formiddag højskole – det kører! Lidt færre end om eftermiddagen. Men dette er hvad der er muligt lige nu.
Næste menighedsrådsmøde er samtidig med Nørklerne. Vi sidder på loftet.
Ønske om indkøb af krus til sognegården. Menighedsråde godkender at der indkøbes 30 krus fra Brønnum
og en ekstra termokande til kirke kaffen.
9) Endelige godkendelse af budget 2019
Alle ønsker er blevet imødekommet:
Anlæg: Lydanlæg til sognegården, nye gardiner/rullegardiner i sognegården, undersøgelse af varmeanlæg i
kirken.
Der er afsat ekstra i budgettet til menighedsrådsarbejde, ombinding af salmebøger, kirkebil, opsparing af
rensning af tag på præsteboligen.

Endeligt budget 2019 er godkendt med datostempel ”26-09-2018 13:17”

10) Underskrift af revisionsprotokollat 2017
Negative frie midler søges indhentet i overskud for kommende regnskabsår.
Revisionsprotokollat for 2017 blev gennemgået og underskrevet.
11) Nyt vedr. varmeanlæg
Arkitekt Anne Nebel, Hillerød, holder møde med John og en par eksperter i varmeanlæg efter efterårsferien
12) Orientering fra Den fælles Kirkegårdsbestyrelse
Referaet fra sidste møde er rundsendt. Charlotte gav en kort opdatering.
13) Orientering fra kontaktperson
a. Ansøgning om tilskud til orgelsko til organisten
Orgelsko bevilges.
14) Orientering fra Grøn kirke udvalget
Møde skal aftales – Anne-Marie sender forslag ud.
15) Forslag om betaling for rengøring i forbindelse med udlejning af sognegården
Det blev besluttet at forsøge i en periode. Afgørende er, at det præciseres, at der skal afleveres i samme
stand som modtage – bortset fra rengøring. Opvask skal være taget og borde/stole sat på plads. Pris for
udlejning inkl. rengøring 3000 kr. Kirketjenere får løn for 4 times rengøring pr. udlejning
16) Orientering fra øvrige udvalg
a. Bænken
Der skal undersøges hvad stenhuggeren i Ørby har.
17) Eventuelt
Anne-Marie stiller maden frem til næste møde
Datoliste fremsendes

