
Dagsorden for menighedsrådsmøde for Hjembæk-Svinninge sogn,
torsdag d. 21/2 - 2019 kl. 18.30 i sognehuset.

Tilstede:

1) Godkendelse af dagsorden

Vi synger 310: Vintergæk er brudt af mulden

Afbud fra John og Mette.
Birgit med fra kl. 20.75 for at fremlægge

Økonomien.

2l A: Meddelelser fra formand

B: Meddelelser fra andre. Biskoppen.

C: KM-adresse tilJN?

A: Kirsten har bekræftet vores aftale med Bromølle
Kro, hvor vi har visionsdag den 25. maj.

B: Asbjørn og Lene (i Kundby) har skrevet til
biskoppen omkring prøveordningen med færre ni-
tjenester og muligheden for at henvise til hinandens
gudstjenester. Biskoppen har svaret, at han giver
grønt lys til at fortsætte med ordningen.

Minikonfirmand er flyttet fra onsdag til tirsdag
14.30 - 16.00. Rengøring er adviseret.

C: JØrgen Nielsen har ikke fået KM-adresse, og det
er heller ikke nødvendigt af sikkerhedsmæssige
grunde, så vi beholder mail.dk adressen.

3) Kirkens liv og vækst:

A: Afholdte arrangementer

B: Kommende arr.

Stiftsdagen. Tilmelding senest 8/3.

Foredrag i Jyderup "Jeg mødte Jesus"

A: Foredrag ved Rasmus Birkerod i Jyderup 23. jan.
var velbesØgt. Et tilbud om sognerejse til lsrael med
Rasmus som rejseleder er siden fremsendt til De ni
sogne.

Kyndelm isse, hverdagsgudstjeneste og
familiegudstjeneste forløb alt sammen godt.

Der var 28 til ryste-sammen-aften den 19. feb. i

Svinninge og 45 til freestylegudstjeneste 21. feb.

B: Karin Larsen læste op af programmet for
Stiftsdagen.

Der er musical LOVE-LY den24. feb. kl. L7.00 i

Svinninge og Foredrag om sorg i Sognehuset den 28.
feb. kl. L9.00.

4) Kasserer:

A: FØrstebehandling af årsregnskab

B: Tilføjelse til revisionsrapport

C: Bemærkninger til revisionsprotokollat

vedr. regnskabsinstruks og beløbs-

stØrrelse for regnskabssamarbejdet.

D: Kontingent til Landsforeningen

L7.546,75.

A: Årsregnskabet er ikke endeligt udformet. Budget,
formål var fremsendt og blev debatteret.

B: Se pkt. C

C: Vedr. regnskabssamarbejdets rådighedsbeløb har
bestyrelsen i regnskabssamarbejdet tilkendegivet,
at de finder beløbet på 500.000 ok.

Spørgsmålet om betalingsfrister er ikke afklaret
endnu, men vi Ønsker at få 14 dages respit.

D: Prisen er rigtig nok. Medlemsskabet giver os en
række fordele.
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