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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 729 – Nu falmer skoven 

 
Pkt. fem kommer under lukket møde. 
Under pkt. 6 F tages stilling til tilbud omkring 
udskiftning af vinduer i præstebolig. 
Pkt. 6 E – opfølgning på syn. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

 

A: Kirsten, Jørgen Hass og Asbjørn var i retten i 
Holbæk den 13. september. Afgørelse kommer 29. 
sept. 

Elsebeth Kruse skal til Wittenberg med provstiet. 

Der er anskaffet en ny ovn til graverboligen. 

Der skal indkøbes en ny PC til graverkontoret. 

Der er kommet tilbud fra Phønix vedr. 
præsteboligens tag på 238.000,- desuden fra 
Vipperød tagdækning 257.500,- 

Referater fra menighedsrådsmøder kan i snarlig 
fremtid lægges på en server i DAP’en. 

Det nye menighedsråd konstitueres den 12. okt. kl. 
17.00. 

Karin Larsen overtager Helge Jensens rolle vedr. 
kassererrollen resten af perioden. 

B: Efter aftale mellem præst og 
præstegårdsansvarlig er der bestilt nyt køleskab, 
opvasker og keramisk kogeplade til præsteboligen. 
Det installeres af Stavnskær. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: forslag om ”liturgi” til spisning efter 
hverdagsgudstjenester etc. 

A: Samarb. udv. møde og Palladiusfest afholdt 16. 
sept. Referat er udsendt. 

Vedr. mulig deltagelse i fælleskoncert (Holbergsuiter 
i Kundby eller Sigurd barrett) er vores indstilling, at 
vi prioriterer Sigurd og evt. vil deltage økonomisk, 
hvis Y’s Men eller andre også bidrager. 

B: Høstfest er 25. sept., hvor fiddleren Lars 
Kristensen spiller og Jens Kofod står for auktion. 

39 konfirmander er begyndt 11. sept. og mødes igen 
9. okt. (Kirsten er med), 20. nov. (Karin B. er med) 
og 4. dec. (Kirsten er med). 

10. nov. 10.00-14.00 har KViST to klasser i Svinninge 
kirke. 

C: Vi laver et fast bordvers, som vi lægger lamineret 
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på bordene: 
Alt godt, til vort og andres vel, 
Er dine gaver. 
Kom til os, Gud, og giv os liv 
Fra kilder uden for os selv! 

4: Kasserer: 

    A: Konstitueret for Helge. 

B: Orientering om budgetmøde, budget 
2017 i sin endelige form - kommer senere.  

Driftsrammen er 3.044.348 kr. 

C: Folkekirkens Nødhjælp beder om 500 
kr. til Myanmar - ja/nej? 

D: Valg af kasserer 

 

A: Karin Larsen konstitueres i Helges sted. 

B: Kommer senere 

C: Rådet besluttede at støtte Myanmar. 

D: - - - 

   5) Kontaktperson: Orientering om løn - kan  

        Evt. flyttes til lukket møde. 

 

6) Kirkeværger:  

    A: Nye vedtægter for kirker og kirkegårde  

     og priser skal drøftes. v/ Jørgen Nielsen 

    B: Udvalget holder møde 5/10 med        

    Rasmus om hans udkast til helhedsplanen  

    for Hjembæk kirkegård. Læs venligst bilag, 

      og kom med kommentarer desangående.   

      Beslutning tages på novembermødet. 

C: Præstetavler? Asbjørn. 

D: Tilbud på udskiftning af vinduer i 
præstebolig. 

E: Opfølgning på syn 

A: Jørgen anbefaler, at vi tilslutter os provstiets 
udspil for priser. Det bliver dyrere for ikke-
medlemmer og billigere for medlemmer. 
Vedtægterne skal tilpasses Hjembæk-Svinninge. 

Fælles omslag til gravstedsbreve udformes. 

B: Vores graver har nogle punkter, han gerne vil 
debattere med Rasmus. Han mødes med ham den 5. 
okt. kl. 16.00 og ser, hvordan man kan komme frem 
til et mere spiseligt oplæg, inden vi ses på 
kirkegården og får projektet fremlagt. 

C: Både sag om præstetavler, ting til DBA og 
indretning af våbenhuse ligger fortsat på Asbjørns 
skrivebord.  

D: To tilbud på udskiftning af vinduer blev fremlagt 
og vurderet. Rådet valgte at bede Havnsø 
Vinduesfabrik udføre arbejdet. 
 

E: Hjembæk: 
- Oprydning ovenpå hvælvinger. 
- Ny låge ved museum. 
- Lågen ind til kirkestien – nyt håndtag og lukketøj. 
- Jordkasser bygges op mod P-plads – maskine til at 
rydde fyrtræer.  
Svinninge: 
- Oprydning ovenpå hvælvinger. 



 

 3 

- Fugning af sprøjtehusets gavl. 
- Kapeldør repareres og males. 
- Dør til affaldsdepot males. 
- Dør i maskinhus skal have ny skinne. 
- Stor låge ved ass. kirkegård efterses eller skiftes. 
- Løse tegl v. kapellet udskiftes 

 7: Sognehus 

Forslag om, at maling af baggang foretages 
af John, da graverne har nok at se til 
udendørs.    

Pga. Johns helbred pt. vil graverne godt tage sig af 
opgaven, når tid byder sig. 

  

8: Eventuelt: 

Næste møde: 4/10, vært. Mette. 

Oplæsning af referat. Underskrifter. 
Vi synger: 787 

Netadgangen virker i sognehuset igen. 

Er nogen interesseret i at bage alterbrød, må de 
gerne byde ind. Ligeså bagning til konfirmander 
(Lizzie og Gert tilbød sig). 

 

9: Lukket møde. 
 
 

 

 


