
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde tirsdag d. 21-02-2017 
Kl 18.30 i Sognehuset. 
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   1)  Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: Spurven sidder stum… 

Til stede: Afbud fra Mette 
Alle andre medlemmer mødt. 
Kristin Lomholt gæst. 

2) A. Kristin Lomholt 

Efteruddannelse 

Kursus 

Takster for organistafløsere 

B: Meddelelser fra formand 

C: Meddelelser fra andre 

 

A: Kristin råder egenhændigt over de midler, der er 
afsat til organistuddannelse. 

Takster: 

Kristin fremlagde takster fra både Dansk Organist- 
og Kantorsamfund, Organistforeningen, Dansk 
Kirkemusikerforening og Holbæk Provstis 
vejledende takster. Efter afstemning besluttede 
rådet at lægge sig op ad Dansk Kirkemusiker-
forenings takster. 

B: Kirkefondets 10 gode råd til menighedsrådsmøde 
blev oplæst og kommenteret. 

Der er blevet opsat en tidsskriftholder i Svinninge 
Kirkes våbenhus. 

Kirsten har grønt lys til at fortsætte med at indkøbe 
små opmuntringer/blomster til dem blandt 
personale og menighedsråd, der bliver syge. 

C: Svar fra Kundby menighedsråd vedr. muligheden 
for at henvise til hinandens gudstjenester. Rådet dér 
er med på, at vi kan henvise til hinandens 
gudstjenester, når det er belejligt – særligt ved 9-
tjenester og 2. helligdage. 

Birgit har været til møde for kasserere i Holbæk og 
fået godt udbytte af det. 

 3)  Regnskabsføreren 

         Årsregnskab 2016     

      Status 1. feb. 2017 

 

- Revisionsprotokollatet blev behandlet og godkendt 
til underskrivelse. Ny aftale mellem præst og 
menighedsråd om forbrug af el og vand er indgået 
og sendt til provstiet i januar 2017. 

- De sidste afregninger omkring kirkesanger er aftalt 
mellem kasserer og Landsforeningen af 
Menighedsråd. 

- Der er møde med regnskabssamarbejdet 2. marts. 
Birgit, Kirsten og Hans Jørgen deltager. 

- Jørgen Hass sender §56-aftale til Hans Jørgen. 

- Årsregnskab for 2016: Er udsendt til hele rådet. 
Overskuddet er på godt 388.000 kr. 
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- Vi har fået tre tilbud på udskiftning af 
præsteboligens tag. John, Asbjørn og Kirsten udgør 
et udvalg, som går videre med disse og spørger 
provstiet om det videre forløb, da der i mellemtiden 
er kommet en energimærkning af boligen, som 
anbefaler isolering og evt. solpaneler. 

    4)  Kirkens liv og vækst 

A. Afholdte arrangementer 

         B. Kommende arrangementer 

         C. Helhedsplanlægning 

 

A: Studiegruppen er i gang, men må aflyses 1. marts. 

Freestyle 9. februar gik rigtig godt. 

B: Fastelavnsgudstjeneste for børn i Hjembæk kirke 
26. feb. med efterfølgende spisning, tøndeslagning 
og kåringer i forsamlingshuset. 

Munkens Brud vises i Kundby kirke 4. marts 14.00. 

Der er indsamling til Folkekirkens Nødhjælp 12. 
marts kl. 12.00 med udgang fra Sognehuset. 

C: Provstiet har bedt sognene holde en ”Luther-
gudstjeneste” en af søndagene i oktober. Det finder 
Mette og Asbjørn ud af. På næste møde skal vi finde 
ud af, hvordan og hvornår vi planter æbletræer i 
forbindelse med Lutherjubilæet (også i oktober). 

Der findes en Google-kalender for Sognehuset, som 
Lizzie håndterer. Den kan man blive koblet på. 

   5) Kontaktperson:  

    A. Vedtægt for kontaktperson 

    B. Diverse arbejdsbeskrivelser 

    C. Mobil til Mette 

    D. Status på kirkegårdene 

 

A: Ingen kommentarer til vedtægten. 

B: Der udarbejdes arbejdsbeskrivelser til de ansatte. 

C: Rådet var indstillet på at tilbyde en mobil til 3.000 
kr.. Asbjørn vejleder omkring arbejdstelefon-
ordning mellem Folkekirken og TDC. 

D: Jørgen så gerne, at vi søgte 5%-midler til anlæg af 
nyt urneanlæg. Det overvejes, om graverne skal leje 
gravemaskine på døgnbasis frem for at betale en 
entreprenør for opgaven. Det vil gøre opgaven 
billigere. Dette igangsættes. 

Graverne har noget ferie tilbage, som skal afholdes. 

Kurt er stoppet som gravermedhjælper efter fem år 
i aktivering, da han går på pension. Vi sørger for en 
erkendtlighed (kurv til max 300,- kr.) til ham. Der 
kommer formentlig en anden i aktivering i løbet af 
nogle måneder. 

Ladbilen er blevet repareret i forbindelse med syn. 
Det bliver nok bekosteligt, men bilen er nu i god 
stand igen. Planen er, at bilen sælges igen, når den 
er synet om to år. 

Jørgen Nielsen er ny nøglemester og har en seddel, 
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hvor det er noteret, hvem der har hvilke nøgler. På 
samme seddel står, hvem der har købekort. Gælder 
også de frivillige. 

6) Kirkeværger:  

  A: Hjembæk 

  B: Svinninge 

 

A: Karin Borch og John Jensen har været til 
fællesmøde i Vipperød for kirkeværger. Det var 
givende. 

Mikrofonsagen hænger stadig, da Uffe ikke har 
været ude og prøve at forbinde højttalere og 
forstærkere med skærmede kabler. 

B: Punkteret vindue i graverboligen i Hjembæk er 
sat til udskiftning. 

Kapeldøren i Svinninge er udskiftet. 

Efter møde med elektriker, er der ved orglet i 
Svinninge projekteret en øvelampe. 

Alterdugene er rensede og klar til brug. 

Graverne fik grønt lys til at indkøb en gravekasse. 
Det er et spørgsmål om sikkerhed både for graverne 
og de pårørende i forb. med begravelser. 

7) Sognehus 

     Handicaptoilet 

 

Vi slår foreløbig lidt koldt vand i blodet vedr. 
handicaptoilet. 

8) Eventuelt: 
Næste møde 21/3 kl. 18.30 vært:  
Jørgen Nielsen og Karin Borch 

Vi synger: Sneflokke 

 

Kirkesanger: 

De frivillige kirkesangere vil gerne fordele sig på 
uger. Vi må fortsætte med frivillige også i marts og 
april. Kirsten informerer Asbjørn om, hvilke uger de 
forskellige sangere tager. 

Jørgen Hass, Kristin Lomholt og Asbjørn Hansen 
sætter sig sammen og beslutter, hvordan en 
kirkesangerstilling skal stykkes sammen, så vi kan få 
annonceret efter en ny. 

 


