
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde 
Tirsdag d. 14/6 - 2016 i Sognehuset kl. 18.30 
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Til stede: afbud fra Jørgen Nielsen, Lizzie 
Munch og Helge Jensen. 

1: Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 726 – Gak ud min sjæl 

Dagsorden blev godkendt 

2: A: Besøg af provst Detlef von Holst ang. 

   tilrettelæggelse af fremtidig regnskabsføring 

B: Årsregnskabet for 2015 forelægges af 
Hans Jørgen Larsen. Skal godkendes og 
underskrives. Hans Jørgen vil også 
fremlægge prisen for arbejdet samt et 
ansættelsesforslag til godkendelse. 

A: Der har været uregelmæssigheder omkring 
lønudbetalinger og tillæg. Der bliver nu indledt 
lønforhandlinger, så lønnen kan komme på plads. 

Provsten appellerer til, at vi for regnskabsår 2017 og 
frem finder en tryg regnskabsfører – f.eks. 
provstiets regnskabssamarbejde. 

B: Der er ikke noget i vejen med regnskabet 2015 - 
tallene og kvitteringerne er der. Men tallene har 
forputtet sig forkerte steder, hvorfor de nu er puslet 
på plads. Årsregnskabet 2015 angiver et overskud 
på 63.000 kr.. Regnskabet for Hjembæk-Svinninge 
Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 68518415 – Regnskab 
2015 blev godkendt og underskrevet. Det er 
afleveret d. 26. maj 2016 kl. 16.17. 

Kvartalsregnskabet 1. kvartal 2016 blev diskuteret 
og taget til efterretning. 

Forretningsførerhvervet varetages herfra af Hans 
Jørgen Larsen, der får fuldmagt til bankkonti. 
Vedtægt for ansættelsen blev oplæst og godkendt 
med flg. ændring: Månedsvis indberetning af 
løntimer + ferie- og fridage sker ikke fra 
kontaktperson, men ved Marianne Svendsen 
(sendes fra hendes computer) sammen med Jørgen 
Nielsen og Helge Jensen og underskrives af 
formanden. 

Aftalen løber til 31. marts 2017. 

Det vil være godt, at rådet før lønforhandlinger 
beslutter retningslinjer og økonomiske rammer. 

Kvitteringer og udlæg lægges i graverkontorets 
postkasse senest mandag og behandles tirsdag. 

3: A: Meddelelser fra formand 

 B: Kristin ønsker at indkøbe pc og 
tjenestetelefon. Meddelelser fra andre. 

 

A: Provstiet har bevilget penge fra 5%-midlerne til at 
fælde et flækket træ i Hjembæk. 

Peter Kristensen har ordnet tegl i Svinninge. 

B: Kristin har indgivet ønsker om indkøb af Lenovo 
pc til 4.000 (+ installation v. Elgiganten) og 
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mobiltelefon til ca. 1.500,-. Rådet bifaldt dette. 

Hjembæk kirke blev udlånt til Fårevejle Frimenighed 
11. juni til bisættelse. 

Kundby gospelkor låner mixer + højttalere til 
koncert i Kundby 14. juni. Afleveres dagen efter. 

Det er ok, at graverne planter buske langs hegn ved 
parkeringsplads i Svinninge. 

Referat fra samarbejdsudvalget: 

Svinninge har forpligtet sig til at medbringe 
prisskilte, vekslepenge og nadverbrød til 
Torbenfeldtgudstjenesten. 

Griegs Holbergsuite ved Holbæk-ensemblet er 
foreslået som fælleskoncert i Kundby kirke primo 
september til 16.000 kr. Rådet fandt dette en god 
ide. 

4: Kirkens liv og vækst 

A: Afholdte arrangementer. 

B: kommende arrangementer, forslag om, 
at 3 kirkesangervikarer inviteres med på 
udflugt. 

 

A: Børnemusical 12. maj gik godt.  

2. Pinsedag 16. maj i provstens have var også meget 
vellykket. 

Salmesangsaften 24. maj – 6-7 medvirkede. 

Emmauskoncert 12. juni. Meget fin koncert med 
balletindslag. Godt 30 tilhørere + dejligt afterparty i 
våbenhuset. 

B: Udflugt 13. august – husk tilbagemelding før 20. 
juni. 

 5: Kontaktperson Vi har fået medhold i vores kritik af CO10. 

Vi er stævnet i sagen om afskedigelse af kirkesanger 
med henvisning til, at Foreningslovens § 2 skulle 
være overtrådt. 

6) Kirkeværger: Kirke-protokoller fra synet 
24/5. Læses op, godkendes og underskrives. 

Alle udgaver bedes herefter opbevaret hos 
Asbjørn – i boks 

     

 

Protokoller blev oplæst af kirkeværger – derefter 
godkendt og underskrevet. 

 

7) Sognehus:  Malerarbejdet bliver ordnet i sommeren. 

  

8) Eventuelt: 
A: Orientering om valget. Møde i Vipperød 
21/6. Hvor mange tager med? 

  B: Næste møde er 9/8 kl. 18.30. 

Kirsten, Asbjørn, Lis og måske Karin Larsen tager 
med til orienteringsmøde om menighedsrådsvalg. 
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  Gæst: Diakonipræst Anne Kathrine Clausen. 
  C: oplæsning af referat. 

Vi synger: 722 

 

  

 


