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Til stede: Alle. Desuden gæst Pernille 
Primdahl og suppl. Karin Larsen. 

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: ”konfirmandernes salme” 

1) Under pkt. 3c drøftes spørgsmål vedr. provstiets 
visionsproces. 

2) A: Meddelelser fra formand. 

B: Meddelelser fra andre: Udflugt 13/8. 

A: Der er kommet materiale omkring kirkemur, 
kirkegulv og ombygning af kapel i Hjembæk. Dette 
tages op på mødet 10. maj, hvor vi mødes en time 
tidligere. 

Driftsramme 17-19 er udsendt fra provstiet. 

B: Afgang fra Svinninge kl. 13.00. Tuskermarked, 
glasmuseum, Fri & Fro, spisning og revy. 

Menighedsrådet bevilger 1000,- kr. pr præst til 
kursus i Assisi 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Drøftelse af pastoratsammenlægninger 
med Kundby og Gislinge. 
Fordele/ulemper? 

       Visionsproces 

D: Kan vi fremme diakoni. Kirsten. 

A: Minierne har haft en fin afslutning. 
Salmesangsaften samlede ikke så mange.  

B: 2. pinsedag er hos provsten i Ågerup. 

C: Skridt mod et mere formaliseret samarbejde med 
Kundby kunne flere godt se som en mulighed. 

Asbjørn sender svar til provstiet ang. visionsproces. 

D: Kirsten inviterer korshærspræst Anne Kathrine 
Clausen til at deltage i mødet 9. august. 

 

4) Kasserer: 

A: Status. Ekstern regnskabsfører Hans 
Jørgen Larsen, Holbæk, gennemarbejder 
årsregnskab for 2015 og når måske at 
afslutte arbejdet i april. 

B: Anmodning fra madholdet om indkøb 
af grill og 60 knive med skær. 

A: Et møde er aftalt til 26. april, hvor spørgsmål fra 
Jørgen Larsen afklares.  

B: Vi afventer lige og ser, om vi mener, der er behov 
for at vi selv har en stor grill. Knive er ok at anskaffe. 

   5) Kontaktperson: 

       Punktet flyttes til lukket møde. 
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6) Kirkeværger:  

    A: Ref. af møde med Rasmus 6/4. 

    B: Kirkemur i Svinninge / nye træer. 

    C: Kan vi finde ny bygningssagkyndig? 

    D: Hjertestarter. Hvad siger udvalget? 

A: Rasmus tegner videre på kirkegårdsplanen. Det 
skal senere i provstiet og godkendes. 

B: Kirkemuren i Svinninge ned mod åen kan ende 
med at vandre åvejen. Det må vi forebygge. 
Plantning af nye træer, der kan suge vandet er 
måske bedste løsning. 

C: Jørgen Nielsen spørger Peter Christensen. 

D: Vi vil hellere se, om vi kan få et førstehjælps-
kursus op at stå. Karin Borch undersøger. 

7) Sognehus: 

Tilbud om maling af døre m.m. ved Jørgen N 

Trapperum og gang til toilet vil koste ca. 13.000 at få 
malet. Fire døre + karme 4.300 incl. moms. Vi 
besluttede at få døre + karme malet nu og vente 
med det øvrige. 

8) Eventuelt: 
Næste møde 10/5 - vært Marianne. 
Oplæsning af referat 

Vi synger: 51 – Jeg er i Herrens hænder 

Adresseliste over menighedsråd og ansatte 
ajourføres af Jørgen Hass. Desuden liste over 
frivillige (Hans Georg udformer – medbringes ved 
næste møde). 

Hvad med fælles udflugt med Kundby som før i 
tiden? 

 
Lukket møde 

 

 


