
E: Økonomi omkring museet i Hjembæk

F: Rensning af hynder i kirker og sognehus

G: Priklepinde å ca. kr. L8,- x22

H: Beskrivelse af nØdvendige tiltag ang.

Hjembæks sydmur 2O2O: Kr. L43.75O,-

incl. moms, sendt til provstiet 15.5.

E: Museet bør være med, når vi lægger budget, så

det kan holdes nødtørftigt ved lige.

F: lnventaret i Svinninge Kirke vil koste 7.850,- at få
renset. Stolene i Sognehuset vil koste 6.950,-. Begge

priser er ex. moms. Vi besluttede at nøjes med

kirkens inventar iførste omgang.

G: Asbjørn sørger for indkøb via konfirmandbudget.

H: Taget ad notam.

5) Kontaktperson:

A: Mussamtaler

B: l-ønforhandlingsmøde

C: Personalehåndbog

A: lnger har haft mus-samtaler med alle undtagen
Jørgen Nielsen.

B: Den 23. september L7.00-19.00 kan vi (lnger

Jedig)tale med Josephine om løn.

C: Udsat

6) Kirkeværger:

Referat kirkesyn 8.5.

A: Svinninge: Lysholdere /løsningsforslag

Risikosten

B: Hjembæk: Opvarmningen

Graverbolig - malerarbeide, skal det

deles op ito?

Legeplads

A: John udsender referatet fra kirkesynet 8. maj.

Visse småting er presserende og sættes straks i

værk.

Der er også kommet tilbud vedr. udskiftning af
radiatorer i præstebolig: L8.750,- + moms. John
prøver at indhente et mere.

Problemet vedr. lysholdere i Svinninge kirke er
afhjulpet.

Den 13. august kl. 10.00 gennemgår vi gravsten på

Svinninge kirkegård.

B: Fejl i varmesystemet i Hjembæk er fundet. Føler

er blevet flyttet, og vi ser, om det er nok.

Vi har modtaget tilbud på malerarbejde på godt
4L.000 - (incl. moms). Vi indhenter et mere, før vi

beslutter, i hvilken rækkefølge og omfang det skal

iværksættes.

Asbjørn prøver endnu engang at se, om Komtesse

Lerches penge kan frigives.

7) Sognehus: Der er samlet skabe.

Vi må overveje, om det kan betale sig at skifte
gulvet i Sognehuset, når budget 2020 skal på plads.

8) Eventuelt: Næste mØde: 18.6.2019

,'Vært: Gert
Vi synger: 357 i DDS: Vi rækker vore
hænder frem.

Alterstagerne i Svinninge er begyndt at "hænge" til
en side. JØrgen undersøger, om det kan udbedres,
mens kirken kan låne stagerne fra Hjembæk, der
skal lukkes A , A.o t,t +,--^--
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