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Til stede:  

    1)  Valg af ordstyrer 

         Godkendelse af dagsorden  

Da Asbjørn stod som arrangør af netmødet, ledte han 
slagets gang. 
Dagsorden blev godkendt med flg. tilføjelser: 
Pkt. 2 B: Rapport fra H.C. Christensen  
Pkt. 2 C: Solceller på præsteboligen  

    2)  Kasserer: 

          A: Årsregnskab 

          B: Rapport fra H.C. Christensen 

          C: Solceller på præsteboligen 

                             

A: Årsregnskabet er ikke kommet endnu grundet særlige 
omstændigheder. Birgit udsender det, så snart det 
ankommer. 

B: Vi har modtaget en stor oversigt over besparelser ved 
udskiftning til LED-belysning. Den vil vi se nærmere på til 
næste møde og udvælge de mest fordelagtige 
udskiftninger. 

C: Asbjørn og John har mødtes for at se på tilbuddene fra 
solcellefirmaer. Asbjørn har efterfølgende sendt nogle 
uddybende spørgsmål til dem, der har givet det billigste 
tilbud og til sidst sendt det hele til provstiudvalget mhp. 
godkendelse på deres møde 23. feb. 

Der er ikke svar fra dem endnu. 

 3)  Meddelelser: 

  A: - fra formand 

  B: - andre 
         

A: Lis har skiftet mailadresse. Den står i kirkebladet, men 
er dog ikke aktiv endnu. Formandstelefonnummeret 
fungerer nu til Lis (29 79 79 22). 

B: Konfirmationerne er i samråd med konfirmand-
forældrene flyttet til 15., 21. (Hj.) og 22. august. 

Provstisekretær Nina Ravn er sygemeldt i længere tid. 
Dorthe Fried Petersen er nyansat og kan klare de fleste af 
Ninas daglige opgaver. 

Dorthe kan træffes på 58 85 22 69 dfp@km.dk 

    4)  Kirkens liv og vækst: 

        

Hverdagsgudstjenesten 7. marts vil blive aflyst. 
Gudstjenesten i april er stadig i spil. Vi overvejer om det 
blot skal være en mere almindelig halvtimes gudstjeneste, 
og om vi evt. vil kunne tilbyde en pose med sandwich 
m.m. til deltagerne (som jo er max. 20 og kan bedes om at 
tilmelde sig). 

     5)  Kontaktperson:             Det er usikkert, hvornår vi kan holde medarbejdermøde. 

     6)  Kirkeværger  

           Svinninge: 

           Hjembæk: 

Svinninge: 

Vedr. dræn af kirkegården ned mod åen i Svinninge, har 
provstiet meddelt, at vi godt kan søge tilbud på dette. 

Der skal udskiftes et vindue i præsteboligen, og ny lov 
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siger, at det skal være trelags. Vi har fået et tilbud fra 
Havnsø Vinduesfabrik og afventer endnu et tilbud fra 
Peter Kristensen. 

  7)  Sognehus: 
         

Der er lagt nyt gulv i toilettet. Tak til John. 

     8)  Eventuelt: 
     

Det bør overvejes, om kirken skal satse på bestemte dage 
til bisættelser og begravelser, så vi ikke tilbyder alle ugens 
dage. Dette mhp. at nedbringe vikarudgifterne. Asbjørn vil 
prøve at skitsere en model og præsentere personalet. 

 

Næste møde er planlagt til 25. marts 16.30. 

 


