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Til stede: Afbud fra Mette Kruse Andersen og 
Jørgen Hass. 
Vi synger: 732 – Dybt hælder året 

Gæster: Steffen Pedersen, John Jensen og Hans 
Jørgen Larsen. 

  1)   Godkendelse af dagsorden Dagsorden godkendt uden ændringer. 

2) A: Regnskab 3. kvartal v/ Hans Jørgen 

Larsen 

B: Besøg af regnskabsfællesskabets 
næstformand, Steffen Pedersen. 

A: Regnskab for 3. kvartal blev fremlagt og 
debatteret. 

B: Antallet af bilag og antallet af medarbejdere 
afgør, hvad det koster at være med. Hertil et gebyr 
for at have kiggeadgang via Brandsoft. Det er Tveje 
Merløse, der har ansat to til at udføre opgaverne. 
Denne ordning gør det muligt senere også at 
ansætte en Human Ressource person til hjælp i 
menighedsrådene – særligt omkring arbejdsretslige 
forhold. Skt. Nikolaj er senest tilkomne i 
fællesskabet, og de enkelte sognes pris kan muligvis 
falde, jo flere, der er med. Pt. er otte med. 

3)  Kirkens liv og vækst 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

Personalemøde? 

C: Forslag om, at 9-tjenester med vikar 
henvises til nabosogn. Asbjørn 
undersøger, om det er muligt. 

A: Hverdagsgudstjenesteforløbet 2016 er slut. 
Datoer er lagt for 7 hverdagsgudstjenester i 2017, 
som bliver drejet omkring temaet Luther. 

Både Katharina Luther i Svinninge 30. okt. og Jens 
Jødal i Hjembæk 29. okt. var vellykkede 
arrangementer, men i Hjembæk var der ikke nok 
tilmeldte til den indledende spisning og leg, som 
måtte aflyses. 

Alle Helgen med fløjtespiller var en god oplevelse. 

B: Julen synges i gang den 6. dec. kl. 19.00. 

8. dec. mulig dato for morgenmøde hos Asbjørn for 
medarbejdere. 

Selma Lagerlöf er tema for to koncerter i december: 
11. dec. kl. 19.00 i Svinninge: Syngespil med børne- 
og voksenkor + tre professionelle musikere/sanger. 

20. dec. kl. 19.00 i Svinninge: Harpespiller og 
fortæller fremfører Legenden om juleroserne. 

Lutherforedrag i Sognehuset 11. januar kl. 19.00. 

Studiegruppe i Sognehuset onsdage fra 18. januar 
kl. 19.00. Se mere i kirkeblad. 

Minikonfirmander begynder også onsdage 14.30 – 
16.00 den 11. januar. 
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C: Tages op på samarbejdsudvalgsmøde til januar og 
kommer evt. med, når vi evaluerer den ordning, vi 
pt. har som forsøg med Kundby. 

  4: A: Meddelelser fra formand 

      B: Meddelelser fra andre 

      C: Konstituering 

A: Kirsten vil tage sig af julegavekurve til de ansatte. 

Nøgler fra gamle menighedsrådsmedlemmer kan 
afleveres hos Jørgen Nielsen. 

Gamle abonnementer på KD opsiges eller flyttes. 

Peter Kristensen er med på at være 
bygningssagkyndig i kommende periode. 

B: Der er indkøbt brugt scenelys for 3.000,- til brug 
ved fremtidige koncerter og teaterforestillinger. 

C: Kirsten løfter evt. opgaver som kontaktperson, 
indtil Jørgen Hass er klar igen. 

   5) Sognehus: Forslag om havedør og over- 

      dækning. 

Der er overvejelser om at indsætte en dør fra huset 
ud til haven bagved, hvor barnevogne, grill og andet 
kan stå i tørvejr overdækket og på fliser. Et overslag 
er på 60.000,- kr. Vi slår lige koldt vand i blodet og 
ser økonomien an. 

6) Kirkeværger:  

    A: Hjembæk: Kan vi godkende ny helheds- 

    plan? Se bilag 6 A 

    B: Svinninge 

A: Ja, vi kører med denne helhedsplan. 

Der er kommet ny låge ved trappen ned til museet. 

De øvrige småopgaver ved Hjembæk iværksættes i 
kommende uge. 

B: Der er bestilt ny dør til kapellet på Svinninge 
kirkegård. Hvælvene er færdigrensede (to et halvt 
tons er kørt væk). Varmeanlægget har ikke fungeret 
med nettet, men bliver nu tilset af fagpersoner. 

7) Evt. Næste møde er 24/1-2017. kl. 18.30 

      Vært: Kirsten. Hvem vil hjælpe? 

      B: Oplæsning af referat. 

A: Gert og Asbjørn hjælper Kirsten med beværtning. 

B: Referatet blev læst op og godkendt. 

 


