Referat af menighedsrådsmøde 24-5-2022 kl. 16.45

1) tndledning:

i

Sognehuset

Afbud fra Vibeke og Karin Larsen
A) Lis Larsen valgt til ordstyrer

A) Valg af ordstyrer

2)

B) Godkendelse af dagsorden

B) Dagsorden godkendt uden ændringer

Kasserer:

A) Kvartalsrapporten blev behandlet og godkendt.

A) Kvartalsrapport

B)

Asbj6rn har foretaget genautorisering

B) Genautorisering?

3) Meddelelser:
A) Formand
B) Andre

C! Kort relevant info fra dap'en

A) Der er to kandidater tilbage i bispevalget: Rasmus
NØjgaard og Ulla Thorbjørn Hansen.
Ting

til næste dagsorden

skal være formanden i hænde

senest 13. juni. Mødet er 30. juni.
B) lngen punkter
C) lngen punkter

4l

Kirkens liv og vækst:

Der er 28, der skal med til Himmelske Dage på Kristi
Himmelfart.

Asbjørn har aftalt med Jens Kofod, at vi prØver at
genlancere tre hverdagsgudstjenester i efteråret med
efterf6lgende fællesspisning. Det bliver 13. sept., 11. okt.
og 8. nov. kl. 17.00 i kirken og efterfølgende i Sognehuset.

5) Kontaktperson:
2 ansøgninger fra Kristin/ se bilag

Kristin har spurgt, om menighedsrådet er med på at
indkøbe et Yamaha el-flygel til brug ved korarbejdet og i
kirken. Der var ikke flertal for dette, da de fleste finder at
de klaverer vi pt. har dækker det nuværende behov.
Der er også spurgt til en omlægning af korarbejdet, så
Kristin en sæson stopper børnekoret og i stedet har en
sangskole for voksne. Menighedsrådet bifaldt dette.

Mht. gæstelærer, dagskurser og økonomitil annoncering
m.m. vil vi gerne hØre Kristin forklare nærmere, hvad
dette indebærer, så vi bedre kan tage stilling. Lis inviterer
hende med til næste møde.

6)

Kirkeværge:

A) Provstesyn i Svinninge

John har sat gang i tiltag omkring sognehuset efter sidste
mØde: Husskiltet er blevet malet af maleren, så det læses
bedre. Gardiner er afmonteret. Rebstige monteres i
kontoret på 1-. sal. Der vil blive opsat en lille el-radiator i
køkkenet.
A) Præsteboligen: Ved synet 18. maj blev fremlagt

B) Provstesyn i Hjembæk

inventarliste for præsteboligen. Provstiet påpegede, at
det snart var tid til at udbedre og slibe/lakere
stuegulvene.
Kuldebro i soveværelset vil blive udbedret snarest.
Der er kommet tilbud fra maler vedr. kælderen, hvor der
skal males og ordnes puds.
Der var positiv respons omkring at opsætte en vinkelret

skillevæg i den gamle konfirmandstue, så der kan
indrettes et kontortil Mette K, Andersen. John får tilbud
på dette.
De øverste

rafter på hegnet ind mod nabo udskiftes.

Sognehuset:
Provstiet var positivt i forhold til at bruge penge på et nyt
tag. Til gengæld er et forslag om vindeltrappe ikke
relevant, da det ikke vil være lovligt som brandvej.
Handicaptoilet kunne de heller ikke se mulighed for af
forskellige grunde.

Kirkegårde:
Ros

til kirkegårdenes generelle tilstand!

Lågerne ind tilSvinninges nye kirkegård skal skiftes
ligesom lågen fra kirkens kirkegård ind til præstebolig.
B) Hjembæk:

Provstiet ønsker, at vi får to tilbud på opsætning af et nyt
lydanlæg indenfor en ramme af 100.000 kr. inden august.
Michael Riis vil tage kontakt til kalkningstjenesten og
høre, om de kan vejlede omkring de røde felter i
tårnrummets kalk.
Vi skal holde Øje med det store kastanjetræ, som er
begyndt at få små ansatser med svamp.

7) Sognehus:
A) Belysning

8) Medarbejderrepræsentant:

Der har været møde med LED-ekspert vedr. belysning i
salen. Vi vil gerne have nyt lys i salen + trappe-rummet.
John hører Villumsen, om han kan give et andet tilbud på
samme slags belysning.

lngen punkter

9) Eventuelt:
Næste mØde: 30-06-2022
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