Fælles menighedsrådsmøde
Dagsorden for fælles menighedsrådsmøde mellem Herslev Menighedsråd og Gevninge-Kornerup
Menighedsråd den 30. oktober 2018 kl. 19.00 i Kr. Hyllinge Præstegård

1.Godkendelse af
dagsorden

Punkt 7 rykkes til punkt 2 - godkendes

2. Salg af menighedshus i
Herslev

Der er enighed om, at vi sælger menighedshuset i
Herslev – med en del af den gamle
præstegårdshave, som defineres nærmere.

3. Salg af præstegårdsjord
i Herslev matrikel 11 b

Enighed om salg af præstegårdsjord (landbrugsjord)
matrikel 11 b.

4. Etablering af nyt
menighedshus i Gevninge

Enighed af nyt fælles menighedshus i Gevninge
samt etablering af nyt maskinhus
Menighedshus / maskinhus indeholdende: toilet /
konfirmationstue / køkken / kontor / depot.

5. Nedsættelse af udvalg
der skal forestå salg af
menighedshus og jord

Enighed om, at præstegårdsudvalget står for salg af
jord og menighedshus i Herslev

Forslag:
præstegårdsudvalget

Herslev menighedsråd står selv for udvalg ift. nyt
hus m. graver faciliteter samt frokostsue /
mødelokale / depot i Herslev.

6. Nedsættelse af
byggeudvalg der skal
forestå etablering af nyt
menighedshus

Forslag er: de to formænd, præstegårdsudvalget
(Trine G. har betænkningstid) - evt. erstattes Trine
G. m. en anden person fra Herslev Menighedsråd.

Forslag:
De to formænd
Kirkeværgen i Gevninge
Landskabsarkitekt Birgitte
Fink
7. Drøftelse af behov for
erstatning for faciliteter i
forbindelse med salg af
menighedshus og

Der er enighed om at udstykke et stykke jord
omkring den gamle præstegård – mhp salg af det og
den gamle præstegård. Man sørger for en servitut,
således at der sikres en trampesti (det østlige skæl)

etablering af nyt

– og matrikel nr. 1 a. Samt et stykke til højre for
indkørsel til ”Æblehaven”.
Der er enighed om, at man vil etablere et hus m.
følgende faciliteter: bruse faciliteter til graver, toilet /
handicaptoilet, frokoststue/møderum, der kan rumme
10 – 20 personer.
Evt. placering mellem kirke og ny præstegård –
nærmere vurdering om placering senere.

8. Eventuelt

Provsten indstiller til biskoppen, at nu kan præstestillingen slås op.

