
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge i Sognehus 
tirsdag den 17. april 2018 kl. 18.30. 
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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

Vi synger: 112 – Nu blomstertiden 
kommer (Højskolesangbogen) 

Afbud: John Jensen og Mette Kruse Andersen 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Kirsten og andre i rådet overvejer, om de skal deltage i 
kurset ”Gudstjenesten i centrum” på Liselund i Slagelse 5.-
7. oktober. 

Der er kommet en brochure om Budget 2019. Ønsker til 
fremtiden mailes til Birgit, som sammen med Kirsten 
samler og indsender til provstiet inden 21. maj. 

Der er overskud i Folkekirkens selvforsikring. Derfor bliver 
det gratis i 2019. 

Hvis provstiet anbefaler garagerne bag sognehuset som 
bedste bud på en grund til et nyt sognehus, vil vi udbede 
os en radon-rapport, før vi beslutter os. 

B: Der er møde i Sognehuset 22. maj kl. 18.00 vedr. vores 
engagement i Exit-projektet. Gruppen mødes månedligt 
for at være opdateret. 

Der er ansat en afløser for Mette under Mettes 
sygefravær: Anette Ejsing. 

Peder Gundersen kommer og holder syn over 
kirkegårdsprotokollerne på graverkontoret 15. maj. 

Copydan Tekst & Node har bedt os registrere kopier i en 
periode. Asbjørn og Jørgen ser på det og informerer 
Kristin. 

3) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arrangementer. 
Herunder udflugt 26. maj. 

C: Vin ved hverdagsgudstjenester? 

D: Provstesyn 17/5 og 
menighedsråds-møde samme aften. 
Hvad gør vi? 

A: Påsken forløb fint. 

Sognets koncert var en rigtig god oplevelse. 

B: Konfirmander kører til Jyderup Fængsel den 19. april. 
Asbjørn har seks forældrechauffører + Elsebeth og sig 
selv. Birgit står standby. 

Minierne afslutter i kirken 25. april kl. 19.00. 

Udflugt: Birgit og Elsebeth har planlagt en tur til 
Kalundborg og Reersø. Vi inviterer menighedsrådet, de 
ansatte og vores frivillige med + ægtefæller. 

C: Der var delte meninger. Ved en afstemning blev det 
lige, så afgørelsen tages på næste møde. 

D: Vi flytter menighedsrådsmødet til 29. maj. 
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4)  Kasserer: 

     A: Regnskabssamarbejdet 

     B: Nye lønsedler og køresedler 

A: Regnskabskontoret har ikke kunnet få det nye 
lønsystem til at fungere, så der bliver tidligst bogført 
færdigt 1. juni. 

Kontoret efterlyser papirer omkring flexjobbere og §56, 
ansættelser og lejekontrakter. 

B: Nye lønsedler og køresedler blev forklaret. 

Vedr. regnskab: Hjembæk-Svinninge sogns menighedsråd 
cvr nr. 68 51 84 15. Regnskab afleveret 3. april 2018 kl. 
15.51. 

   5) Kontaktperson:  

 Hvem skal deltage i medarbejdermøder? 

Næste medarbejdermøde inviteres fra menighedsrådet 
kun kontaktperson og formand + evt. kasserer ad hoc. 

De løst ansatte hverdagssangere inviteres også. 

6) Kirkeværger: 

    A: Tidsramme for udskiftning af gulv   

         i Hjembæk 

    B: Tårnuret i Svinninge 

    C: Hjertestarter i Hjembæk 

    D: Nyt omkring sten-APV? 

A: Asbjørn arbejder på sagen. Det overvejes, om vi bør 
kalke sakristi og våbenhus + ordne vinduer i samme 
tidsrum. 

B: Formanden er i gang med at søge provstiet om råd og 
økonomi i forhold til tårnuret. Vi har to eksperter i rådet, 
så hun hører også, om det er en ide at lade dem få 
opgaven. 

C: Mette Moldrup Lindberg har skrevet til Karin. Pengene 
til hjertestarter skal komme fra lokale sponsorater. Da 
Hjembæk er en lille by, skal vi selv bidrage med 5.000,-. 

Karin svarer Mette Lindberg, at vi fortsætter med 
Svinninge og måske vender tilbage omkring Hjembæk. 

D: 53 i Svinninge og 39 i Hjembæk er ”farlige”. I Hjembæk 
er en del af dem særligt farlige. Nogle af de registrerede 
gravminder bør vi selv få stenhuggeren til at sikre/lægge 
ned. Rådet giver Jørgen carte blanche til at vurdere, hvad 
der er bedst at gøre. 

7) Sognehus: Ingen emner 

8) Eventuelt: 
Næste møde: 29/5! 
Vært: Karin Borch og Jørgen N. 

Vi synger: 314 – Det er lærkernes tid 

 

 
Lukket møde: 

 

 


