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   1)  Til stede:  

Vi synger: Kom maj du søde milde (326) 

 

Afbud fra Karin Larsen og Mette Kruse Andersen. 
Ikke til stede: Gert Keilow og Claus Jørgensen 

2) A: Meddelelser fra formand og 
opfølgning på punkter fra sidste møde. 

B: Meddelelser fra andre 

C: Datoændringer forslag: 31.10 til 
17.10 og 28.11 til 14.11 

 

A: Kristin er bevilget små 6.000 til et kursus. 

Der er kommet en betænkning omkring 
menighedsrådsvalg i fremtiden. 

Kirsten har indkøbt et spil ved Kirkefondet ”Om at 
være menneske”. Evt. også en mulighed for 
konfirmander. 

Menighedsmøde bliver 19. september. Denne gang 
begynder vores møde kl. 19.00. 

B: Karen Skydsgaard omdelte et udkast til en folder 
omkring kirke-bil-kørsel. Hun udarbejder både en til 
bil-ejere og bil-trængende. Afleveres til præsten. 
Placeres i våbenhus og steder i byen, hvor folk færdes 
(Brugs, Bibliotek, lægehus osv.) 

C: Møderne i oktober og november sløjfes, og i stedet 
bliver der kun ét møde: Onsdag d. 15. nov. 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

      Ref. fra Visionsdag 

B: Kommende arr.  

           2. pinsedag i Mørkøv 

       C: Status Komtesse Lerches Legat 

A: Asbjørn har affattet og udsendt en 
sammenskrivning af visionsdagen. Der var ikke 
yderligere kommentarer. 

Konfirmationerne er alle gået godt og havde fint vejr. 

B: Det er kl. 11.00 på Rævebjerg. Der er spisning 
bagefter og fællessang i anledning af Grundlovsdag 
bagefter. 

C: Jørgen Nielsen taler med Helge Jensen om, 
hvordan vi får frigivet legatets penge. 

4) Kasserer 

    A: Tegningsberettigede: Forslag Birgit og 

         Kirsten 

    B: Kontakt til regnskabssamarbejdet 

    C: Vedrørende vikarsedler 

    D: Status for administratordelen 

    E: Honorar for april til Hans Jørgen 

    F: Status vedr. præstegårdens tag 

      G: Placering af træer 

A: Birgit og Kirsten blev tegningsberettigede. 

B: Spørgsmål til regnskabssamarbejdet skal gå 
igennem Birgit eller Kirsten. 

Birgit hører regnskabssamarbejdet om, hvem der ved 
noget om overenskomster. 

Regnskabsinstruksen blev underskrevet. 

C: Der vil blive udlagt nye vikarsedler i begge kirker. I 
Svinninge bliver det i de reoler, som genindsættes 
ved orglets sider. 

D: Det er næsten på plads. 
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E: Hans Jørgen får 2.500 for sit arbejde i april. Rådet 
bifaldt dette.  

F: Pt. ikke hørt om beløb for isolering fra Peter 

G: I Svinninge: På naturkirkegården, ved søen og på 
plænen med søjlen overfor. 

I Hjembæk: Fem træer placeres på plænen udenfor 
kirkegårdsmuren. Det gamle æbletræ fældes. 

5) Kontaktperson 

    Status vedr. kirkesanger 

Jørgen Hass kommenterede det fremsendte forslag til 
stillingsopslag omkring kirkesanger til weekends og 
helligdage. Vi slår den formentlig op i starten af 
august med ansøgningsfrist tre uger efter og 
prøvesyngninger ind i september. 

Der er aftalt kurser/uddannelse og afspadsering med 
Kristin Lomholt. 

6) Kirkeværger: 

    A: Hjembæk 

         Status borebiller  

 

    B: Svinninge 

         Reoler i Svinninge 

         Lamper ved orglet 

         Status udvendigt lys 

A: Borebillerne er der styr på både i Hjembæk og i 
Svinninge. 

Birgitte Fink har beklaget forsinkelsen. Hun har 
beregnet regulering af kirkemuren vil tage ca. 
halvanden uge (ca. 55 timer). Hun selv og 
landinspektør skal tilsammen have 20.000. Arbejdet 
vil koste ca. 30.000,- kr. (+ moms). 

Michael Madsen mener at gulvet i Hjembæk vil koste 
250.000 kr. at etablere. Vi har pt. et tilbud på 68.000 
kr. Vi slipper ikke for en arkitekt, da der skal laves en 
teknisk beskrivelse. 

De 32.800 kr. vi har søgt provstiet om til anlæg på 
Hjembæk kirkegård er bevilget. 

Vi kommer ikke udenom at få lavet helhedsplaner for 
kirkegårdene. Rasmus er den, provstiet stiller gratis til 
rådighed. 

B: De gamle reoler stilles ind ved orglet i Svinninge 
igen snarest. 

Jørgen Hass snakker med Kristin om lamperne. 

Udvendigt lys: Der er indkøbt en skovl til at grave ned 
og finde fejlen. 

John får besked, når man er klar til genkalkning af 
muren. 

Sakrastiddøren og indgangsdøren til Svinninge kirke 
er blevet ordnet. 

Opsætning af lydisoleringsplader i graverkontoret er 
igangsat. 
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7) Sognehus: 

     A: Rebstige  

     B: Kalender 

Rebstigen er indkøbt. 

Kalenderen for sognehuset er til rådighed, men ikke 
alle har fået adgang til den endnu. Ferie kan også 
skrives ind i den! 

Gulvtæppe i lille rum vil blive renset + nogle af 
stolene. 

Indretning i entre: Rådet så positivt på en 
ommøblering af entreen, så der bliver et depotskab 
til stole og borde og garderobe i den modsatte ende 
af nu. Men vi vil afvente klarere meldinger omkring 
økonomien, før vi iværksætter det. Gitte Vogelberg er 
evt. med ved næste møde. 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 20/6, vært: Claus (Asbjørn 
følger op, så han er orienteret) 
Oplæsning og godkendelse af referat 

Vi synger: Fred hviler over land og by 

Birgit ønsker sig en arbejdscomputer til 
regnskabsarbejdet. Pris udfindes til næste møde. 

 


