
Visionsdagen er 25. maj. Asbjørn har overvejet emner
som brush-up af vores liturgi, kirken ud af kirken m.m.

C: Arne A og Janne Wind 9. juni i Svinninge 1-6.00.

Claes Wegener og gospelkor 29. sept. i Svinninge kl.

16.00.

4) Kasserer:

A. 2. behandling af årsregnskab 2018

B: Orientering ang. budget 2020

Budgetoversigtsskema og formå lsskema
skal afleveres senest Lgls 2Ot9

C: Kursusansøgning fra Kristin

A: Årsregnskab 2018 god kendt. Hjem bæk-Svin n inge

menighedsråd cvr nr. 685L8415 regnskab afleveret
den 28-3-2019 kl. 1L.0L.

B: Birgit orienterede angående budget 2020. Vi skal

bl.a. have formuleret vores formål for det kommende
budgetår.

Der bliver budgetmøde 27. august kl. 16.30 i

Sognehuset.

C: Rådet besluttede at bevilge Kristin det kursus, hun
gerne vil på.

5) Kontaktperson:

Referat af medarbejdermøde 25/3

Referat af mødet er udsendt.

MUS-samtalerne forløber i den kommende tid.

6) Kirkeværger:

A: Lyseholdere / l6sningsforslag

B: Opvarmning i Hjembæk

C: Personaleforslag til ændring af
urneanlæg i helhedsplanen for Hjembæk.

Rækværk og rampe ved affaldsdepotet i Svinninge
kirke kan fornyes for 12.000,- kr. + moms.

Malerarbejde m.m. iforhold til de synsudsatte
arbejder er ved at blive sat i værk. JØrgen prøver at
lave en prioriteret forløbsplan.

Tårnuret har fået justeret belysningen.

A: Dansand kommer med nogle løsningsforslag til
ændring af lysholderne på bænkene i Svinninge.

B: Anlægget i Hjembæk skaltjekkes igennem af MAAS.

C: Jørgen præsenterede et færdigt forslag til anlæg af
ca. 48 urnegravsteder i Hjembæk. Rådet godkendte

dette forslag fra personalet.

7) Sognehus:

A: Skabe

Skabene er ankommet. Birgit og Asbjørn + hvem der vil

bidrage kan hjælpe med at samle dem 22. april 13.00.

8: Eventuelt: Næste møde 2Sl52Ot9

Vært: Karin Larsen

Vi synger 334: Se, det summer af sol

John har overtaget opgaven med at få ejeren til at

flytte campingvognen på vores parkeringsplads. Jørgen

har forsøgt fire gange uden held. A ^
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