Referat af menighedsrådsmøde i Sognehuset d. 13.10.22 kl. 10.45.

1) Vi synger 730: Vi pløjed'

Afbud fra: Jørgen Nielsen

Valg af ordstyrer: Lis Larsen valgt

Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 2 C: Fibia-

Godkendetse af dagsorden

tilbud.

Værter: Karin Borch

2l Kasserer:
A) Godkendelse af budget

A) Ved andenbehandlingen af budget 2023 blev det
godkendt. Birthe Hamann deltager ved næSte møde,
hvor Birgit Hertz er på ferie. Hun medbringer

B) lndkøb

kvartalsrapport, som skal godkendes.

C) Fibia-tilbud

toiletpapir, kaffe, kopipapir osv. kan
rekvireres fra graverkontoret i Svinninge. Gert
opdaterer på mangler i Sognehuset.
B) Ting som

Tilbud fra Fibia: Fibia tilbyder gratis installering af
fibernet alle steder hos os. Det er en 500/500
forbindelse og koster derefter 354 + moms.
(442,50l,. TDC opsiges i kirkekontor og de to kirker. I
Sognehuset er der allerede Fibia, men der skal et
accespoint op.
C)

3) Meddelelser:

A) Kordagen 8. okt. forløb rigtig godt.

A: - fra formand

B) ingen punkter

B: - andre

C) Der er temadag i Haslev om diakoni tors. 3. nov.

C: Kort relevant info fra DAP'en v. Karin L.

Den 25. okt. er der webinar om folks forventninger

til folkekirken. Endnu et.kommer 17. nov. og et

6.

dec.

Der er kommet nyhedsbrev fra Det Fælles
Kirkekontor.

Distriktsforeningen holder kursus 9. nov. om
samarbejde mellem sogne. Det sker i Grevinge.

4) Kirkens Iiv og vækst:

Samarbejdsudvalget har besluttet at prøve at
engagere Sigurd Barrett til en familiekoncert i
Kundby. Datoforslag: 26. feb. eller 8. okt.

5) Kontaktperson:

lngen punkter.

6) Kirkeværge i Svinninge

Svinninge
Der er desværre nye rapserier på kirkegårdene igen.
Der er lagt nye tegl på trængende områder på
kirkemuren om Svinninge kirkegård.

Kirkeværge i Hjembæk

t-

Præstebolig
Samtalerum i præsteboligen er færdigt. Der skal
indkøbes bord og 4 stole (evt. fire fra Sognehuset
med armlæn) samt ophænges lampe.
Solceller på præstebolig er på vejtil at blive
godkendt i Holbæk Kommune.
Hjembæk
Der var "Se vor kirke" i Hjembæk 4. okt., som var
vel besøgt og fornøjeligt.
Overvejelserne omkring affugter i Hjembæk blev
umiddelbart parkeret, så vi ikke indkøber affugtertil
Hjembæk, men affugteren iSvinninge kan evt. også
benyttes i Hjembæk på skift.

7) Sognehus
A) Orientering
B)

Tilbagemelding om kommunal
legestue

8) Medarbejderrepræsentant
9)Eventuelt
Næste møde: 10. nov. 16.45 - konstituering
Vært: Vibeke

A) NW lys er nu færdiginstalleret i Sognehuset.
B) De kommunale dagplejer har fået en orientering

fra Asbjørn om legestueordningen. De har svaret, at
det er umuligt, de kan indgå aftale på samme vilkår.
De vil vende tilbage, når der er snakket med
dagplejerne og dagplejepæd agogen.
lngen punkter
Claus JØrgensen vil gerne lave en omvisning

i

Hjembæk Kirke i beg. af 2023. Det bakker rådet op
om.

Dåtoer for menighedsrådsmøder 2023:
26. januar (m. julefrokost), 23. februar, 23. marts,
27
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