Ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 2. januar 2013 kl. 17,00‐19,00 i Kirkehuset.
Alle var mødt frem til menighedsrådsmødet. Henriette var mødt som medarbejderrepræsentant. Der var
ikke mødt nogen tilhørere.
1. Formanden bød velkommen, og vi sang Bruno Rasmussens Helligtrekongerssalme. Kent Simonsen
blev valgt som mødeleder.
2. Vi godkendte referatet fra menighedsrådsmødet d. 12. december 2012.
3. Vi godkendte dagsorden.
4. 1) Vi havde forretningsorden til 2. behandling. 2) Varme: Vi bestiller et firma SE Big Blue til at
komme og give et tilbud på en varmeløsning med trendstyring i kirken, samt kigge på kirkehuset
også. Vi ønsker et ”bedste tilbud” og et ”billigste tilbud” og et midt imellem. Tyverisikring flyttes til
”Eventuelt”. Præstegårdens kælder udgår indtil videre. 3) Stk. 3 flyttes til punkt 5. 4) Formanden
gennemgik posten. Onsdag d. 9/1 tilmelder formanden de, der ønsker det, til Inspirationsdag i
Holbæk provsti. 5) Intet nyt fra formanden.
5. Næstformanden har undersøgt kurser for nye menighedsrådsmedlemmer. Man kan gå ind på:
menighedsråd.dk/kurser og se, om der er kurser, man har behov for at deltage i. 1) Poul Hurup har
undersøgt en højttaler til kirkehuset samt en computer til at tage referat ved menighedsråds‐
møderne. Poul Hurup og graveren ser sammen på graverens udstyr. 2) En webcam‐løsning
bortfalder, i stedet fremprioriterer vi at få flyttet brandskabet fra præstegården over i sakristiet ved
lokal entreprenørs hjælp, det sørger Steen for. Steen og Jette sørger for at få tømt kirkebøssen
jævnligt.
6. 1) Præsten orienterede om retræten, som var bevilget af det tidligere menighedsråd. 2) Jette og
Steen laver kaffe, saft m.m. til fastelavnsgudstjenesten. 3) Præsten orienterede om
førstehjælpskurset. 4) Biskoppen har anbefalet nye menighedsrådsmedlemmer at deltage i
stiftsdagen i april. Teksten til kirkebladet om præstens jubilæum skal være klar tirsdag d. 5/2.
7. Kassereren har fået tilsendt budgettet fra den eksterne kasserer.
8. Intet nyt fra kontaktpersonen.
9. Kirkeværgen har modtaget tilbud på hvide mørklægningsgardiner med og uden kassetter.
10. Eventuelt: Webmaster Gogo beder menighedsrådet om at tjekke hjemmesiden og komme med
kommentarer. Poul Hurup indkøber computer og højttaler. Whiteboardtavlen skal afrenses. Kent
og Steen kommer på et tidspunkt og snakker med Kristian om udsugningen.
Derefter var mødet lukket.
Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.

