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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 369 Du som gir os liv… 

Afbud fra Helge Jensen. 
 
Dagsorden blev godkendt. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

 

A: El-priserne fra sidst gælder alle kirkens bygninger. 

Siden sidst har der været to møder om mulige 
pastorats-sammenlægninger i Vipperød. Kirsten, 
Mette og Asbjørn har deltaget. Rådet skal inden 1. 
maj komme med en skriftlig tilbagemelding om, 
hvad vi tænker. Punktet tages derfor op på næste 
møde. 

De blå duge er dukket op. 

Kirsten har været på kursus i egenomsorg. 

Kristin og Asbjørn har været på præste- og 
organistkursus. 

B: Vores forsikringer omfatter ikke de frivillige. 
Måske gør deres private forsikringer. 

Gammel projekter står i præstegården og er klar til 
at blive kasseret. Rådet bifaldt dette. 

Præstetavler: Asbjørn har fået et tilbud på glastavler 
med skrift. 5.000 for en – 9.500 for to. Hvad med 
hjælpepræster? Asbjørn arbejder videre. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Sct. Nikolai Tjenesten. Kan vi yde 
tilskud? 

A: Kyndelmisse med Pojken Flensborg gik fint. 

1. hverdagsgudstjeneste var 23. feb. 

To familiegudstjenester er afholdt – 7. feb. i 
Hjembæk og 27. feb. 

B: Gert vil godt tage billeder af konfirmander. 

Konfirmanderne skal besøge Jyderup Statsfængsel 
10. marts. 

C: 1.000 kr. sendes til formålet 

4) Kasserer: 

A: Regnskab 2014 

B: Regnskab 2015 

C: Kan funktionen deles i almindelig kon- 

    tering og løn? Marianne 

A: Regnskabet 2014 er godkendt. 

B: Regnskabet 2015 skal genkonteres. 
Landsforeningen spørges om hjælp til dette. 

Vi får brug for at finde en ekstern regnskabsfører for 
2016. Et godt bud er Landsforeningen, der kan gøre 
det for 49.000 + moms. 
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C: Ja. 

   5)  Kontaktperson:   

6)  Kirkeværger:  

     A: Indbrud i Svinninge kirke. Der er sat      

     alarm på. 

     B: Referat af formiddagens møde med  

     Rasmus om helhedsplan for Hjembæk 

     Kirkegård 

     C: Kalkning af kirkemur i Svinninge 

     D: Maskiner 

 

A: Når alle nøgler er på plads, slår vi alarmen til. 

Herefter hænges en nøgle i nøgleboks og der 
udleveres nøgle-brikker. 

B: Der snakkes stadig videre om, hvordan 
kirkegården skal udvikle sig. 

C: Det er et dårligt tidspunkt at kalke lige nu. 

D: Plæneklipperen, som har været undervejs i nogle 
år og er budgetteret med i årets budget, er der nu 
et godt tilbud på, så rådet besluttede at købe. 

Den gamle byttes væk til to håndkørte klippere. 

7)  Sognehus: 

     A: Køkken 

     B: Foldedør 

A: Køkkenet er sat op. Gennemtærede vandrør 
betød, at der måtte lægges nye rør først. Vægge er 
ordnet af maler og glasvæv sat op. 

B: Sættes op 8. - 9. marts. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 12/4 – vært: Asbjørn 
Oplæsning af referat 

Vi synger: 784 – Altid frejdig 

Kirkefondets postkort? Måske ikke nu. 

Våbenhusfornyelsen genoptages. 

Nyt musikgrej er indkøbt efter indbrud. 

 
Lukket møde 

 

 


