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Til stede:  

    1)  Valg af ordstyrer 

         Godkendelse af dagsorden  

Afbud fra Karin Borch, Karin Larsen og Jørgen 
Nielsen. 
Lis valgt som ordstyrer 
 
Dagsorden godkendt 

    2)  Kasserer: 

          A: Årsregnskab 

          B: Regnskabsinstruks 

          C: Honorar til MR medlemmer 

          D: PC til formanden 

          E: Valg til bestyrelse RS        

A: Ikke kommet endnu. 

B: Skal underskrives. Birgit sender en tid, hvor vi kan 
mødes for dette. 

C: Forslag om at hæve løn til kasserer til 12.000 pr. 
år. Det samme til kirkeværge. 

D: Rådet bakker op om, at formanden anskaffer en 
bærbar computer. 

E: Rådet så gerne, at Birgit er med i regnskabs-
samarbejdets bestyrelse. Det vil hun godt. 

 3)  Meddelelser: 

  A: - Fra formand 

  B: - Andre 
         

A: Punkter til dagsorden skal fremsendes 10 dage 
før mødet. Notér gerne om det kræver beslutning 
eller blot er orientering. 

B: Nu kun 20 personer i hver kirke, ingen fællessang. 

Det overvejes, om konfirmationerne skal udsættes 
som sidste år. Besluttes snart. 

Asbjørn udsender noget omkring ChurchDesk. 

John: Den nye graverbil er blevet forsynet med logo 
og informationer. 

    4)  Kirkens liv og vækst: 

        

Karin Larsen er sammen med Asbjørn repræsentant 
i samarbejdsudvalget. 

    5)  Kontaktperson:             Ingen punkter 

    6)  Kirkeværger Svinninge 

           A. Tilbud på tag 

B. Konsulent vedr: energi  

           C: Orientering om solceller på 

                Præstegården 

           Hjembæk: 

A: Vi har fået et overslag på 150.000 kr. for nyt tag 
til Sognehuset. John sender det videre til provstiet 
mhp. at få del i 5% midlerne. 

B: Konsulent HC Christensen kommer forbi 4. 
februar og ser på, om det vil kunne betale sig at gå 
over til LED-belysning i vores bygninger og udenfor. 

C: John og Asbjørn går videre med Solcelle-
konsulenten, som har afgivet det billigste tilbud. 

  7)  Sognehus: 
         

Michael Madsen har sendt en oversigt over, hvad 
der er sket og orienteret om til provstiet vedr. nyt 
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        sognehus. Vi sender det til provstiet, som har lovet 
at møde op (når man igen må mødes) og fortælle 
om forløbet omkring nyt sognehus fra deres side. 

Varmepumpen i Sognehuset stod af i december. Der 
blev indhentet fem tilbud på ny varmepumpe. 
Derefter er den gamle blevet udskiftet. 

Rågerne på Svinninge kirkegård vil blive udtyndet 
inden længe. 

     8)  Eventuelt: 
     

Menighedsrådsmøder: 

25. april, 22. april, 20. maj, 22. juni - kl. 16.30 

Vi giver en blomst til Kirsten, der har mistet Hans 
Georg og til hans bisættelse 30. januar. 

 


