Dagsorden til menighedsrådsmøde 22.09.2022

i

sognehuset kt. 16:45

Værter: Lis og Asbjørn

1) lndledende punkter efter sang lnr.372lz
A) Valg af ordstyrer
B) Godkendelse af dagsorden

2l Kasserer:

Afbud: Vibeke Stenberg og Karin Larsen havde
meldt afbud. Gert Keilow ikke mødt frem.
A) Lis valgt til ordstyrer
B) Dagsorden godkendt med tilføjet punkt omkring
legestue under pkt. 7.
A) Revisionsprotokollatet blev behandlet.

A) Behandling af revisionsprotokollat
B) 1. behandling af budget 2023
C) Energiforbrug

s. 25: Under særlige forhold vedr. årsregnskabet:
Det er taget til efterretning, hvad der anføres

omkring regnskabskontorets fuldmagter, men vi har
ikke andre muligheder.
s. 27: Det er taget

til efterretning, at samarbejdet

med andre sogne skal angives i årsregnskabet.
s. 28: Det er taget

til efterretning, at der

tilgodehavender, der er mere end 3 mdr. gamle. De
vil blive behandlet snarest. Der er allerede inddrevet
en stor del af de hængende tilgodehavender.
s. 29: Der er taget stilling til en beløbsgrænse
indhentning af tilbud (5.000 kr.).
B) Udgifterne

til

for

De ni sogne (vores bidrag til

kirkeblad, sommerkirke, sommerhøjskole og
Torbenfeldt)vil blive præciseret, så vi kan
budgettere korrekt.
C) Biskoppen har sendt anvisninger vedr.

besparelser på energi. Nitten grader indendørs
(bortset fra ved børneaktiviteter). Der kommer ikke
belysning på Hjembæk Kirke i den mørke periode,
Babysalmesang vil være mest rentabelt i
Sognehuset i denne periode. Evt. en ny radiator på
toilettet i Hjembæk, så den ikke kan ændres af
brugerne. Evt. lukkemekanisme på døren. Begge
dele kan også overvejes isvinninge.

Meddelelser:

A) lngen

A: Formand
B: Andre

begyndt med 20 deltagere. De kom
mange steder fra.

C: Kort relevant info fra dap'en

Høstfesten var også godt besØgt (32 til spisning);

B) Sangskolen er

C) Karin ikke

4)

Kirkens liv og vækst:
A) Tilmelding

til spisning efter

til stede

A) I næste kirkeblad kommer der et telefonnummer
(Jens'), så man kan tilmelde sig fællesspisning.

L

gudstjenester

Den 4. okt. er der "Se vor kirke" i Hjembæk kl.
19.00.
Den 8. okt. giver korsangerne en koncert sammen
med Erik Sommer kl. L7.00 iSvinninge kirke.

5) Kontaktperson:
5)

lngen punkter.

- Der har været mØde med Claus Jørgensen i begge
kirker, hvor teksttyper og placering er blevet
overvejet til præstetavler.

Kirkeværge Svinninge
Kirkeværge Hjembæk:
Museets fremtid

Svinninge:
- Kuldebro ved tag i præsteboligen er udbedret.
- Frostvandhane er etableret ved graverbygningen.
- Ringmuren er kalket. Et stØrre område mod
præsteboligen er der lagt nye tegl på.
- Der er tilbud på maling af sternbrædder m.m. på
præsteboligen. Vi venter dog til 2023 ogsøger 5%
midler (og får to tilbud).
- Nyt samtalerum til Mette er næsten klar i
præsteboligen.
- Nyt LED-lys er nu opsat i Sognehuset (lysdæmpning
er dog i restordre).

Hjembæk:
- Det overvejes at vælte en væg i graverboligen, så
det bliver lettere at komme omkring indendørs.
Rådet finder det en god ide.
- Lydanlæg til Hjembæk er ordrebekræftet.
- Mønningen på museet er udbedret.
- Kastanien er blevet beskåret.
- Hvad gørvi, når vi ikke har råd til at varme museet
op. Karin Borch prøver at henvende sig til provstiet
og hØre, om de har nogle ideer.
- Michael Madsen har været omkring kirkegården
for at udregne boreprøver ved kirkemuren.

7) Sognehus

- Den kommunale dagpleje er interesseret i, om de
kan have en legestue i Sognehuset. Asbjørn tager en
samtale med dem.

8) Medarbejderrepræsentant

lngen punkter

9) Eventuelt
Næste mØde L3.tO.2022 (vært: Karin B.)
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