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Til stede:  

    1)  Valg af ordstyrer 

         Godkendelse af dagsorden 

         Jørgen og Karin B.: værter 

         Vi synger, Jørgen og Karin B. vælger 

Sang: Nu falmer skoven 
Afbud fra Vibeke, Jørgen og Mette. 
Gert ikke til stede – ikke afbud fra ham. 
Ordstyrer: Birgit valgt 
Dagsorden godkendt med tilføjet punkt 7: Nyt tag til 
sognehuset samt pkt. 2 D – budgetbehandling. 

    2)  Kasserer: 

         A) Kvartalsrapport 

         B) Vikarsatser, se bilag      

         C)  Kørsel/ vikarer 

         D) Budgetbehandling 

A) Ingen kommentarer til kvartalsrapporten. 

B) Vikarafregning er et problem mange steder, så 
der nedsættes nu en gruppe, der vil se på, hvad man 
kan gøre ved det. Derfor venter vi med at tage 
stilling til en bestemt sats. 

C) Efter en snak omkring mulighed for at droppe 
afregning for kørsel, besluttede vi at fortsætte med 
at betale for kørsel. 

D) Budgettet blev behandlet første gang efter 
budgetmødet 9. sept. 

 3)  Meddelelser: 

   A: - fra formand.  

   B: - andre 

   C: Kort relevant info fra DAPén  

       ved Karin Larsen 
         

A) Provstiet har fået flere lister til provstiudvalget og 
stiftrådet, så vi må holde et ekstraordinært 
menighedsrådsmøde inden efterårsferien for at 
gennemføre valg. Det bliver 5. okt. kl. 16.30 hos 
Asbjørn. 

Høstfesten gik godt og 15 var med til spisning. 

B) John: Der kommer nu alarm på kirkedøren i 
Svinninge, og der kommer en konsulent og 
informerer om det den 7. okt. kl. 9.00. 

Nøgler og købekort er blevet gennemgået. Dem af 
de gamle frivillige, der har nøgler eller kort vil John 
kontakte og fortælle, at frivilliggruppen er sat på 
pause indtil videre. 

Der er pt. indkommet 25 ansøgninger til 
graverstillingen. 

C) Birgit er blevet valgt til bestyrelsen for det fælles 
kirkekontor. 

TV2 Lorry har bedt om agtindsigt i antallet af 
fratrædelsesaftaler fra 2011-21. Vi har svaret, at vi 
ikke har haft nogen. 
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