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   Til stede:  

   1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: 732, dybt hælder… 

 

Afbud fra Mette Kruse Andersen. 

Alle andre til stede. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

A: Byggeplan fra Hjembæk efterskole. Kan vi 
acceptere, at efterskolen bygger i op til 12 
meters højde? Rådet skønner, at det ikke generer 
kirkens omgivelser. Kirsten Dahl svarer. 

Michael Madsen og Charlotte Skibsted har 
udarbejdet en plan for kirkegårdsmuren i 
Hjembæk. Det omhandler især afvanding. 

En runde med spørgsmålet, om man kunne 
forestille sig en periode mere i menighedsrådet 
viste, at en overvejende del er med på at 
fortsætte. 

Aftalen omkring gensidig vikariering mellem 
Kundby og Hjembæk-Svinninge er underskrevet 
af begge parter. 

B: Ingenting 

  3)   Siden sidst:   

4)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

      C: Punkt 9+10 fra visionsdag 

      D: Ønsker vi en frivillighedspolitik a la   

           Vipperød? 

      E: Forslag om IT-kirkebøsse. Asbjørn. 

A: Maud-koncert 4. okt. trak omkring 90 og var 
en god oplevelse. 

Første salmesangsaften var sparsomt besøgt.  

B: Næste salmesangsaften bliver formentlig 
flyttet til tirsdag d. 8. dec.. 

C: Kollegaskab - Vi spørger organist og sanger, 
om de kunne tænke sig at være med ind i mellem 
til vores morgenmøder med graverne. 

Medansvar synes at fungere godt. 

Babyer, børn og unge – LAN-party i sognehuset? 

D: Det kunne være godt at lave et tillæg til 
personalehåndbogen med nogle betragtninger 
omkring vores frivillighedskultur. Jørgen Hass 
prøver at formulere noget. Lis Larsen og Kirsten 
Dahl assisterer. 

E: Asbjørn går videre med det. 
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5) Kasserer: 

A: Referat af mødet i Vipperød 14/10 

B: Brandts garager? 

A: Revisor har påpeget ni punkter i 2014-
regnskabet, som blev drøftet på mødet i 
Vipperød. Den 5. nov. er der et kasseeftersyn. 

B: Provstiet har tilkendegivet, at vi ikke står for 
tur til sognehusbyggeri i de næste par 
menighedsrådsperioder. 

   6) Kontaktperson Ingen emner. 

 7) Kirkeværger Vi er ikke helt tilfreds med kirkekalkning og 
ønsker det eftergået. Afleveringsrunde vil være 
en god ide fremover. Kirkemuren skal først kalkes 
i 2016, men muren ud mod Kirkevej i Svinninge 
bør evt. ordnes snart. Jørgen kontakter Peter 
Kristensen. 

Elsebeth er i gang med ideerne til fornyelse af 
våbenhuse. En fletter er i gang med affaldsspand 
og paraplyholder. 

 8) Sognehus: Forslag om at Lis mødes med 
madgruppen ang. deres ønsker om køkken-
forbedringer. 

     Foldedør, to tilbud. 

Lis og Karin + Lizzie tager en snak med frivillig-
gruppen om ønsker til køkkenet. 

Jan Askedal og Peter Kristensen har begge givet 
tilbud på lydreducerende foldedør. Vi vælger det 
billigste. Lizzie går videre med det. 

Lizzie vil måske gerne afgive sine forpligtelser 
omkring sognehuset. Spørgsmålet tages op på 
frivilligkomsammen, måske er der en af dem, der 
kan overtage. 

9) Eventuelt: 
Næste møde d. 24/11, Vært: Mette 
Oplæsning af referat 

Vi synger: 787 - Du, som har tændt..    

 

  10) Lukket møde  

 


