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1) Godkendelse af dagsorden. Til stede: 

         Vi synger: nr. 70 i salmebogen 

Pkt. om sogneudflugt blev tilføjet som pkt. 4, E. 

Alle var til stede + gæst Kaj Cramer. 

2) A: Meddelelser fra formand 

B: Meddelelser fra andre 

C: Siden sidst 

A: Der er Sognets Koncert 19. april og klassisk 
koncert 14. juni – begge gange kl. 16.00 i 
Svinninge. Slå gerne på tromme for det. 

- Husk at aflevere bon’er hver for sig. 

- Det er en del af de ansattes arbejdstimer at 
deltage i visionsdagen. Derfor er datoen meldt 
ud for så længe siden. 

- Markeringen for spisning i kirkebladet er noget 
gnidret. 

B: Ikke noget 

C: Ikke noget 

3) Kasserer Årsregnskabet skal afleveres 1. april, så vi mødes 
til økonomimøde og underskrivelse den 31. 
marts kl. 16.30 i Sognehuset. 

- Helge mailer et kontonr., så Asbjørn kan 
overføre 231,- kr, som Netto har udbetalt til os 
kontant, efter at et kontokort er blevet tabt og 
fejlagtigt trukket beløbet. 

4) Kirkens liv og vækst: 

A: Afholdte arrangementer 

B: Kommende arr. 

C: Indsamling 8/3-15 fra konfirmandstuen 

D: Program for visionsdag, AH. 

E: Sogneudflugt 

 

A: Signe Walsøe var en fin oplevelse. 

Freestyle om miljø gik rigtig godt. 

Fastelavn i Hjembæk var igen en succes. Vi vil 
forsøge at lade denne søndag være en 
familiegudstjeneste næste gang. 

1. hverdagsgudstj. var godt besøgt med mange – 
bl.a. fra koret - til spisning. 

B: Der bliver afrikansk inspiration v. lokale 
kræfter til konfirmandgudstj. den 8. marts. 

Kørsel m. konfirmander d. 19. marts til fængslet i 
Jyderup er løst v. forældre + Lis. 

2. Pinsedag bliver i Kongsdal. 

C: Sognehuset er optaget d. 8. marts m. 
konfirmander, så indsamlingen sker ud fra den 
gamle konfirmandstue i præsteboligen. 

D: Asbjørn fremlagde tankerne for visionsdagen. 
Provst Detlef von Holst vil gerne være med i 
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processen. 

Skal vi også have en repræsentant fra 
frivilliggruppen med? Vi beder gruppen selv pege 
på en, der kunne deltage. 

Kørsel: Palle, Kirsten og Lizzie/frivillig kører med 
Gert. 

Jørgen Hass kører med Helge. 

Karin, Per, Jørgen og Lis kører med Marianne. 

Asbjørn kører med Mette. 

E: Vi lader stafetten gå videre til De ni sogne, da 
ingen i rådet har lysten til at arrangere 
sogneudflugt. Tanken om at arr. en tur for børn 
og børnefamilier kunne evt. tages op sammen 
med kirke- og kulturmedarbejderen. 

 

5) Kirkeværger: Referat fra udvalg Emnet handicaptoiletter blev lagt frem. Vi vil 
indhente et bud på, hvad det vil koste at indrette 
toilettet i toiletbygningen i Hjembæk som 
handicaptoilet. 

Der har været indbrud i maskinhuset i Svinninge. 
Der er ikke stjålet noget. Det er anmeldt til 
politiet. 

Det overvejes, om det fortsat kan betale sig at 
have et chip-abonnement på de gamle 
græsslåmaskiner. 

Der er problemer med lydanlægget i Hjembæk 
igen. Firmaet, der har leveret anlægget 
kontaktes. 

Varmeanlægget i Hjembæk skal også efterses. 

 

6) Kontaktperson Vi har opsagt kontrakten med Kalundborg 
Kommune. Vi har sagt tak for denne gang til 
Kasper. 

7) Sognehus, stole De nye, brugte stole er indkøbt. 

8) Eventuelt:  

Næste møde 14/4, vært: KBB + hjælpere 

Oplæsning af referat. 

Vi synger nr. 786 i salmebogen 

Rygepolitik tages op på næste møde. 

 

9) Lukket møde?  
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