Referat af MR-møde torsdag d.30. juni kl. 16:45 i Sognehuset

Afbud: Birgit Hertz Petersen, Karin Bruun Borch, Mette
Kruse Andersen

1) lndledning
Vi synger:333 Danmark nu blunder
A: Valg af ordstyrer
B: Godkendelse af dassorden

2)

A: Lis blev valgt som ordstyrer
B: Dagsorden godkendt med tilføjelse af pkt. 4b
lkke til stede.

Kasserer:

3) Meddelelser:

A: Målsætninger og indsatsområder er afsendt.

A: Formand

B: lngen

B: Andre

C: Stiftets 1000-års jubilæum fejres 20.-21. august, som

C: Kort relevant info fra DAP

også er en slags afskedsfest for den nuværende biskop.
Ulla Thorbjørn Hansen blev valgt

4) Kirkens liv og vækst

A: Kristin orienterer
B: Nye kalke

til saft

til ny biskop.

A: Kristin fremlagde tanker og planer om en
omstrukturering af korarbejdet og mulige tiltag for at
rekruttere flere sangere. Rådet bakker hendes
overvejelser op og vil se, hvordan vi kan konkretisere dem
- bl.a. ved at udforme en artikel, som kan følges med en
annoncering i august med omtale af sangskole og
kirkekor.
Kristins overvejelser omkring gæstelærer ser rådet
overvejende positivt på.
Asbjørn og Kristin går videre med dette.
B: Vi har haft kalk

til saft på prøve

og fået et godt tilbud

på to stk. Asbjørn finder, at den virker hensigtsmæssigt, så

vi indkøber to.

5) Kontaktperson:

lngen punkter

6)

Svinninge:
- Provstiet har udsendt John Vejes referat fra
provstesynet med fotos af de relevante problemer.

Kirkeværge Svinninge
Kirkeværge Hjembæk

Hjembæk:
- Orientering om lydsystem i Hjembæk Kirke.
Asbjørn fremlagde tilbud fra Oticon og Scantone. Rådet vil
foretrække Oticons tilbud, som også er det billigste.
Asbjørn går videre med sagen.
- Der har været møde med Nationalmuseet vedr.

L

kirkegårdens sydmur.
- Efter provstesynet er rødalgerne itårnrummet blevet
beset, og provstiets mand har bedt os kontakte
N ationalmuseets kalkningstieneste.
- Nyt tag på Sognehuset er færdigudført, men der har
endnu ikke været afleveringsforretning. Forskellige
instanser har været involveret omkring flagermus, der har
boet under taget. Der bor ikke flagermus pt., men de kan
vende tilbage.

- Det blev besluttet at takke ja til tilbud om ny belysning
Sognehuset med LED-lamper, som kan dæmpes.

i

- Der er endnu ikke lagt fliser eller indkøbt havemøbler til
Sognehuset, men det kommer efter sommerferien.
8) Medarbejderrepræsenta nt

lngen punkter

9) Eventuelt
Vi synger: 335 - Midsommersangen
Næste mØder:
BudgetmØde 1L-08-2022
Menighedsrådsmøde 30-0,8-2022
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