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1) Vi synger: Kom maj, du søde, milde. 

Godkendelse af dagsorden. 

Afbud fra Helge Jensen, Lis Larsen og Mette Kruse 
Andersen. 

Resten af rådet var til stede. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B. Meddelelser fra andre 

C: Palladius-pris. Forslag 

A) Flytning af døbefonte er der ikke nogen, der har 
behov for at tage op igen. 

- Elsebeth D. Kruse er blevet bevilget et kursus. 

- Vi vil abonnere på Dansk Kirketidende, som vil 
kunne læses i Sognehuset, når Kirsten Dahl har 
læst det. 

- Bogen ”Udkantsmyten” er blevet indkøbt. 

B) Ingen 

C) Kirsten Dahl foreslår at indstille Karin Borch og 
Elsebeth Dyekjær-Kruse til Palladius-prisen næste 
gang for deres arbejde med legestuen. Det bifaldt 
de øvrige. Kirsten Dahl skriver. 

3) Siden sidst:  

A: Beslutning om fotoreglement. 

B: Beslutning om rygereglement. 

C: Referat fra udvalg ang. våbenhuse. 

A) Er på plads. 

B) Den nye beslutning omkring rygning er, at der 
ikke må ryges i kirkens bygninger. Jørgen Nielsen 
udarbejder et nyt skilt. 

C) Gruppen vil komme med et mere konkret 
forslag til, hvordan de vil forslå våbenhuset 
indrettet. 

4) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Visionsdag afsnit 3 og 4. 

D: Datoer for salmegudstjenester, 4 pr. år. 

E: MR’s ”lektie” fra provstiet. Bilag 
omdeles. 

A) Sognets koncert: Nye stemmer blev hørt. 

- Konfirmationerne er vel overstået. Der er indkøbt 
nyt kamera, så vi selv kan tage gruppebilleder 
næste år. 

B) 2. pinsedag håber vi på godt vejr og mange der 
vil med til gudstjeneste i det fri ved Kongsdal gods. 

- Konfirmandforløbet bliver næste år formentlig en 
blanding af hverdagseftermiddage og 
søndagsskole. 

C) Kirkens bygninger? Jørgen Nielsen har fået et 
overslag over indretning af handicaptoilet i 
kapellet i Hjembæk – 160.000,- kr. Kirsten 
videresender til provstiet. 

Hvad kan man udstille i kirken? Lejlighedsvist 
kunne det være interessant at tilbyde 
kunstoplevelser i kirkerne. 
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D) Timon Müller og Asbjørn Hansen finder datoer 

E) Kirsten Dahl omdelte det materiale, provstiet 
har udarbejdet til alle sogne i provstiet. 

Marianne Svendsen og Asbjørn Hansen vil spørge, 
om vi skal koordinere en brugerundersøgelse på 
det snart kommende samarbejdsmøde med De ni 
sogne  

5) Kasserer: 

A: Marianne om kvartalsopgørelse, etc. 

B: Vedtagelse af målsætninger for 
valgperioden 

C: Mettes stol 

D: Budgettet i afsluttet form 

A) Kvartalsopgørelse blev fremvist. Ingen 
alarmerende problemer. 

- SEAS-NVE tilbyder fastlåsning af el-pris. Det fik vi 
forrige år, og betaler pt. 32 øre pr. KwH. Men i 
mellemtiden er prisen faldet til 25 øre. Helge 
Jensen foreslår, at vi ikke fastlåser, hvilket rådet 
tog til efterretning. 

B) Kirsten Dahl oplæste målsætninger formuleret i 
fællesskab med Jørgen Hass. 

C) Vi afventer at den stol, Mette K. Andersen gerne 
vil have kommer på lager. 

D) ok 

6) Kontaktperson:  

A: Ansættelse af gravermedhjælper 

B: Afskedsreception for Bent 

C: Resultaterne af årets 
overenskomstforhandlinger 

A) Vi har tre uopfordrede ansøgninger liggende, 
som alle er relevante. 

B) Vi fejrer Bent Bache Nielsen den 24. maj 
(pinsedag) kl. 12.00 i sognehuset.  

C) Lønnen stiger som der er forhandlet frem til. 

- APV for de frivillige i sognehuset? Peder 
Gundersen mener ikke, der er behov for det. Det 
er op til os at beslutte. Jørgen Hass vil sørge for at 
sætte det i værk.  

7) Kirkeværger: 

A: Glughuller i Sv. net i stykker? 

B: Hvad gør vi med gamle gravsteder, hvor 
der ikke er kontakt til pårørende? 

C: Hvad har vi af ”gamle mangler”? 
Prioritering af både gamle- of nye mangler. 

A) Der er ikke huller. 

B) Karin Borch tager spørgsmålet op ved 
kirkeværgemøde. 

C) Tilbud på nyt gulv i kirken i Hjembæk: 55.000 + 
moms. 

- Der er kommet en kalkningsoversigt som viser, at 
både Hjembæk og Svinninge bliver kalket her i den 
tidlige sommer. 

8) Sognehus:  

A: Taget. Forslag om rensning og maling.  

Tilbud: 27.360 incl. moms. 

B: Tilbud på maling af døre og karme. 

A) Tagets og husets fremtid tages op til august-
mødet. 

B) Vi har foreløbig fået et tilbud på ca. 5000,-. 

C) Vi har fået to tilbud. 
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C: Tilbud på foldedør. 

D: Skal vi have printer og pc her? 

D) Vender vi tilbage til. 

9) Eventuelt: 
Næste møde d. 16/6 Vært: Lizzie 
Oplæsning af referat. 
Vi synger: Du, som har tændt 

 - Ikke noget 

10) Lukket møde. Medbring bilag fra Jørgen H.  

 


