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Til stede:  

    1)  Valg af ordstyrer 

         Godkendelse af dagsorden  

Lis og Asbjørn blev valgt som ordstyrere. 
Dagsorden blev godkendt. 

    2)  Kasserer: 

          A: Årsregnskab 

          B: Debitorer 

 

                           

A: Der er ikke kommet spørgsmål til regnskab. 

Hjembæk-Svinninge Sogns menighedsråd cvr. nr. 
68518415, regnskab for 2020 afleveret 23.03.2021 kl. 
12.46. 

B: Hvad gør vi med dem, der ikke betaler for deres 
gravsted? Jørgen har endnu ikke sendt 2. gang endnu, men 
listen er klar. Der har ikke været bogført i et stykke tid, men 
nu er alt bogført, så vi er klar til at tage hånd om 
debitorerne. 

 3)  Meddelelser: 

  A: - fra formand 

  B: - andre 
         

A: Indtil regeringen melder, at vi må være flere samlet, 
holder vi menighedsrådsmøder digitalt. 

B: Der bliver nadver skærtorsdag – dog lidt anderledes end 
vi plejer pga. restriktionerne. Det vil foregå fra den plads, 
hvor man sidder. 

Asbjørn har tænkt over vikarmodel og konkluderet, at han 
forsøger at gå udenom Kristins fridage, når pårørende skal 
have lagt en dato for bisættelse. 

    4)  Kirkens liv og vækst: 

       Sømandskirken? 

Asbjørn kontakter Danske sømands- og udlandskirker og 
fortæller, at han godt vil stå som kontaktperson. 

     5)  Kontaktperson:        

          

Der bliver et lille, uformelt møde med graverne i 
Sognehuset 6. april kl. 9.30. 

     6)  Kirkeværger: 

          Svinninge:  

          Orientering om solceller 

          LED udskiftning m.m.   

          (beslutning) 

          Hjembæk: 

Provstiet har set på solcelletilbudene og bifalder at sætte 
det valgte anlæg fra Solcellekonsulenten op. Asbjørn har 
kontaktet kommunen og fået at vide, at solceller på flade 
tage kræver bygningstilladelse. Det er derfor straks søgt. 

Der er kommet nyt tilbud fra HC Christensen på en 
reduceret udskriftning til LED. Den endelige pris er på 
56.629 + moms. og elektriker. Vi har derfor fået et tilbud 
fra Bjarne Villumsen, der vil gøre det for 12.400 incl. moms. 
Tilbagebetalingsperioden vil formentlig være omkring 10 
år. Rådet besluttede at sætte dette i værk. 

John har modtaget to tilbud på dræn af Svinninge Kirkegård 
ned mod åen. Vi vil gøre brug af det billigste tilbud og 
besluttede at sætte arbejdet i værk. 
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Der er også to tilbud på udskiftning af vinduer i to af 
præsteboligens værelser. Rådet besluttede at benytte det 
billigste og sætte arbejdet i værk. 

  7)  Sognehus: 
          

Ingenting 

 

     8)  Eventuelt: 
     

Dato for menighedsrådsmøde i august: 12. aug. 

Ved næste provstesyn vil menighedsrådet gerne have 
rapporten tilsendt. 

Forslag til vedtægt for Det Fælles Kirkekontor og 
Regnskabssamarbejdet ligger på DAP. Der er høringsfrist 7. 
maj. Ved næste møde kommer emnet på dagsordenen.  

 


