Alle var mødt frem til ordinært menighedsrådsmøde onsdag d. 12. juni 2013 kl. 17,00 i kirkehuset, på nær
Poul Hurup, der havde meldt afbud. Det havde ikke været muligt at skaffe suppleant. Henriette Oxbøll var
mødt som medarbejderrepræsentant. Der var ikke mødt nogen tilhørere. Jette Porting var mødeleder.
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Formanden bød velkommen, og vi sang: ”Den Mægtige finder vi ikke”.
Vi godkendte referat fra menighedsrådsmødet d. 8. maj 2013.
Vi godkendte dagsorden.
1) Vi udsatte frivillige til vi har tid. 2) Vi udsatte punktet til Poul Hurup kunne være med. 3) Ikke
fugtighed, der er skyld i, at kirkegulvet synker. Fyret har fået udskiftet ekspansionsbeholderen, og
virker nu. 4) Ole Nielsen vil gerne vise kirken frem. Han skal have en ekstranøgle til kirken. 5)
Formanden har afbestilt Stiftsbladet til det gamle menighedsråd. 6) Der var takkekort fra præsten
for jubilæet. 7) Juniorkoret fra Skt. Nikolai har anmodet om at måtte overnatte i kirkehuset i
forbindelse med deres medvirken ved gudstjenesten søndag d. 16/6. De har fået afslag.
Punktet udsat.
1) Dronningemødet i kirken var en stor succes. Præsten læste en tak fra borgmesteren i Holbæk op.
2) Vi overskrider det oprindelige beløb til munkegudstjenesten tirsdag d. 23. juli. Vi får 4‐5
munkesangere til kr. 5000, og Lejre kommunes kulturregion giver de 1000,00. Benedikte Brisson
har lavet en Gregoriansk Vesper‐liturgi, hun skal have kr. 2500,00. Præsten låner 8 munkekutter og
et processionskors af Holbæk Teater. Graveren henter dem på fredag. 3) Jette sørger for
kirkekaffen efter gudstjenesten søndag d. 7/7, Steen sørger for alterkalken og kaffen på Elnebjerg
torsdag d. 4/7. 4) Steen og Kent sørger for saftevand og pølsehorn el. lign. til juniorkoret søndag d.
16/6.
Intet nyt fra kassereren.
Jette Porting skal forsøge at få teltet fra jubilæet repareret hos Steen i Næsby, og må så komme
med regningen til menighedsrådet. Graveren holder ferie fra d. 7. august til d. 28. august,
hjælpegraveren vikarierer.
Intet nyt fra kirkeværgen.
Vi springer det elektroniske udstyr over igen, men må sætte tid af til det næste gang. Vi skal have
flere pjecer om kirken på dansk. Tjek hjemmesiden for oplysninger, som måske skal rettes.

Derefter var mødet lukket.
Efter det lukkede møde underskrev alle protokollen.

