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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 729 

Alle til stede. 
Pkt. 2 C blev tilføjet: Revisionsprotokol 
Pkt. 2 D blev tilføjet: Gabriel 

2) A: Hans Jørgen Larsen kommer med 
endeligt forslag til budget for 2017.  

B: Orientering om arbejdsgang for 
lønforhøjelse til gravermedhjælpere. 

C: Revisionsprotokol 

D: Gabriel 

A: Forslag til budget blev fremlagt og godkendt. 

Vedr. vikarlønninger: Hvilke takster skal vi bruge? 

Provstiets vejledende takster bør udvides med flere 
satser, hvis vi skal bruge dem. Jørgen Hass hører 
dem om dette. 

Vi lønner de vikarer, Kristin har fundet til sin ferie i 
oktober, som vi hidtil har gjort, og derefter må vi 
aftale vikarernes løn, før aftaler indgås. 

I øvrigt vil vi tage vikartakster op på næste med 
møde med De ni sogne til januar. 

B: Timetal og tillægsbeløb skal indberettes hver 
måned. 

C: Vi behandlede revisionspåtegning og protokol af 
12.09.16. Det blev det taget til efterretning, at 
momsprocenten ikke er beregnet korrekt. 
Momsberegning vil blive rettet i indeværende 
regnskabsår (2016). 

D: Gabriel er en organisation, der prøver at 
producere kristne julekalendere. De spørger, om vi 
vil donere penge til projektet. Vi ser det ikke som et 
projekt, vi skal støtte. 

3) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

 

A: Formanden hører provstiet, om de vil komme og 
præsentere provstiets tilbud om 
regnskabsfællesskab til mødet 8. november. 

B: Det nye menighedsråd er skrevet ind til 
kirkeministeriet. 

4) Kirkens liv og vækst. 

A: Afholdte arrangementer.  

B: Vi fik 8 til rådet og 2 suppleanter. Da der 
ikke er kommet flere lister ind, bortfalder 
valget d. 8. november.  

C: Kommende arrangementer:  

D: 12/10 kl. 17: konstituerende møde. 

A: Høstgudstjenester og høstfest i Svinninge gik 
forrygende. 

B: … 

C: Menighedsrådsmøder: 10. eller 3. januar, 7. eller 
21. februar. Asbjørn hører Inger, og tager 
beslutning. 
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Højby Sø Hotel og Bromølle Kro. 

De sidste hverdagsgudstjenester er 11/10 og 1/11. 

Alle helgens gudstjenester 6/11 kl. 17.00 i Hjembæk 
og kl. 19.00 i Svinninge. 

D: Jørgen Hass har udarbejdet et papir, der 
beskriver de forskellige opgaver i menighedsrådet, 
som kan afklare de nye medlemmer. 

Der skal udarbejdes nye personalehåndbøger, når 
posterne er fordelt. 

   5) Kontaktperson:  

   A: MUS-samtaler? 

   B: APV?  

A: Der er styr på MUS-samtaler og APV. 

Der er lavet aftaler med Maria og Palle om 2 kr. 
mere i timen. Per fortsætter med sit vintertillæg. 
Aftale med Jørgen Nielsen er også færdiggjort. 

Der må laves en ordning med koret om, at de rydder 
op efter sig, når de har været i kirken. 

6) Kirkeværger:  

A: Tilføjelse til mangelliste i Hjembæk: Maling 
af træværk på museet og vinduer ude/inde – 
samme sted. 

De mange synsudsatte arbejder er igangsat. 

Der indhentes endnu et tilbud, så vi kan få valgt 
maler. 

Gert har været til udvalgsmøde omkring 
gravstedsbreve, og der udarbejdes nu nye omslag til 
hele provstiet, hvor sognet kommer på. 

7) Sognehus: 

A: Møde med håndværkere om tilbud på 
vindetrappe og toilet, hvor kørestol kan 
komme ind. 

A: Bygning af handicaptoilet ved Sognehus kan ske 
for ca. 200.000 kr. Opsætning af solceller på 
præsteboligens tag kan også udføres for ca. 200.000 
kr. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 8/11, vært: Jørgen Hass. 
Oplæsning af referat. Underskrifter 

Vi synger: 786 

Vi planlægger at holde en nytårsfrokost med det 
nye råd i januar. Dato aftales ved konstitueringen 
den 12. okt. 

 
Lukket møde: Resultat fra retten i Holbæk. 

 

 


