
 

 
 
 
Referat af menighedsrådsmøde i Hjembæk-Svinninge Sogn i 
Sognehuset - tirsdag den 29. maj 2018 kl. 18.30. 
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Til stede:  

1) Godkendelse af dagsorden 

    Vi synger: HS 326 - Kom maj, du søde milde 

Afbud: Mette er stadig sygemeldt 
Under pkt. 4 tilføjes ”Kasse-eftersyn” 

2) A: Besøg af John Veje om sognehus 

B: Meddelelser fra formand. Provstesyn. 

C: Meddelelser fra andre 

Sangere på ældrecentre? Status? 

Exit-projekt. Ref. af møde 22/5. 

 

A: John skitserede mulighederne for at bygge på de 
tre overvejede lokaliteter. Forslaget om at bygge på 
græsarealet blev droppet, da kommunen ikke vil 
være med på det. Kirkevej 8 vil være lidt dyrere end 
Kirkevej 4 + de bagvedliggende garager. Rådet 
overvejer, hvad de ser som det bedste forslag. 

John afleverede print af referat med fotos fra 
provstesynet. Digital udgave fremsendes. 

B: Kirsten har indkøbt bogen ”Sæt mål for dit sogn 
og nå det”. 

Birgitte Fink mener, at der skal laves ordentligt 
dræn ned mod sydmuren på Hjembæk kirkegård. 
Hun har informeret Peder Gundersen, som har givet 
grønt lys. 

Kirsten Dahl kontakter SKAT vedr. nogle regninger, 
der er kommet via virk.dk. 

C: Kirsten Dahl og Karin Larsen har været med på 
formandsmøde. Karin gengav mødets indhold.     
Det blev bl.a. forslået at holde menighedsmøde i 
forbindelse med kirkekaffe. 

Jørgen Nielsen vil forhøre sig om, hvordan han kan 
få en KM-mailadresse. 

Karin Larsen blev valgt som data-ansvarlig. 

Exit: Gruppen har et rigtig godt sammenhold. De har 
gennemgået kursus og er klar til at tage imod. 

3)  Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Vin til hverdagsgudstjenestespisning? 

 

A: Konfirmationerne er veloverståede med godt vejr 
på alle konfirmationsdage. 

Minikonfirmandafslutning i kirken 25. april. 

2. pinsedag 21. maj trak omkring 3-400 mennesker 
til Hagested Gods. Virkelig godt. 

Foredrag med Jakob Brønnum om Bob Dylan den 9. 
maj var kun besøgt af fem tilhørere. 

Udflugt 25. maj forløb til alles tilfredshed. 
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Koncert med Kristin og venner 27. maj havde 
omkring 30 tilhørere. 

B: Dato for Visionsdag 2019: 25. maj. Giv besked til 
Kirsten Dahl, hvis denne dato er helt umulig. 

4. maj blev der holdt møde omkring gudstjenesten 
på Torbenfeldt 19. august kl. 10.30. Vi prøver at 
benytte Hjembæk-Svinninges lydanlæg igen i år. 

C: Ved afstemning omkring vin til fællesspisning, var 
der igen var lige mange ja- og nejstemmer, holder vi 
fast ved den nuværende politik. 

4)  Kasserer: 

      A: Regnskabssamarbejdet og forslag til  

           budgetmøde 14/8. 

  B: Kasse-eftersyn 

A: Kvartalsrapport blev fremlagt. Vi vil gerne have 
regnskabsfællesskabet til at forklare tallene, før vi 
godkender den. De inviteres til næste. 

Budgetmøde bliver den 14. august kl. 16.15 i 
sognehuset. Ønsker sendes til Birgit. 

B: Debitorlisten viser, at der er en del skyldnere, der 
ikke har betalt for vedligehold på kirkegårdene. 
Jørgen Nielsen taler med regnskabsfællesskabet om, 
hvem der skal afskrives, og hvem der skal rykkes. 

Ca. 40.000 er gamle skyldnere, ca. 30.000 er nye. 

Referater skal oploades på DAP. Birgit lærer 
hvordan og forklarer det til Asbjørn, der står for det 
fremover. 

Rådet bevilgede desuden Kirsten Dahl 3.000,- kr. + 
kørsel, så hun kan komme på kursus om 
gudstjenesteformer. 

   5) Kontaktperson:  

        A: Databeskyttelse 

        B: Kan vi forlænge Ebbes kontrakt?  

A: Se pkt. 2 C. 

B: Vi forlænger foreløbig Ebbes kontrakt med to 
måneder. Birgit forhører sig om evt. ansættelse. 

 

6)  Kirkeværger: 

     A: Tidsramme for udskiftning  

      af gulvbelægning i Hjembæk. Ny pris. 

      B: Status på tårnur. 

A: Michael Madsen anslår, at pris på gulvbelægning 
uden koret vil være ca. 200.000,- kr. Rådet 
godkendte dette. 

B: Roskilde Stift har udbedt sig fotos og oplysninger 
om tårnurets tilstand og reparatør, før de vil give 
tilladelse til reparation. 

7)  Sognehus: 

     A: Havedør    

Kirsten Dahl ønsker stadig en dør fra sognehusets 
sal ud til græsplænen bagved. Det vil koste ca. 
22.000,- kr. 

Det bliver iværksat. 
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8)  Eventuelt: 
 Næste møde: 12/6. Skal dette møde  
flyttes? John er vært. 

Vi synger: 787 - Du som har tændt 

Inger afløser John som vært 12. juni. 

John er så vært 21. august,. 

Anette Ejsing afløser Asbjørn ved gudstjenesten 17. 
juni. 

  

 


