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Deltager: Ane Pilemand, Bende Grønlund, Bjarne Thor Jensen, Karin Dinesen, Arne 
Kristensen, Merete Raben og Marianne Kristoffersen. 
 
Afbud: Bjarne Thor Jensen og Marianne Kristoffersen. 
 
Mødeleder: Ane Pilemand 
 
Referent: Arne Kristensen 
 
 
Menighedsrådsmøde 6. oktober 2015 kl. 9.30 på Jarlsvej 7, Drøsselbjerg. 
 

1.  Godkendelse af dagsorden. 
Der er et tilføjet et lukket punkt og dagsordenen blev godkendt. 
 

2.  Nyt fra formanden. 
Referat fra budgetsamråd den 26. august 2015 
Referatet er udsendt til medlemmerne. 
 
Kirkeministeriets ”KARAs rapport om projekter udsendes til menighedsråd, provsti og 
stifter” Kan findes på www.km.dk og www.kora.dk, så jeg sender den ikke ud. 
Bemærkninger til rapporten: faldende indtægter, kontoplan meget detaljeret, processen 
med myndighederne er meget besværlige f. eks. Provstiudvalget, samt 
Menighedsrådenes beslutningsproces, for lange sagsbehandlingstider, 
Præstegårdsudgifters deling.  
  

3.  Nyt fra kassereren. 
Årsbudget 2016 
Årsbudget er sendt ud og det ser fornuftigt ud. Vi har fået det vi har bedt om. Det blev 
godkendt 
 
Revisionsprotokollat af 8. september 2015. 
Anmærkning er accepteret og protokolatlet blev godkendt. 
 

4.  Nyt fra kontaktperson. 
Organist Viola har fremsendt forslag til julekoncert. Da vi har et arrangement, vil vi høre 
om der kan laves et påskearrangement. Bende Grønlund undersøger. 
 
Ved kontaktpersonens ferie tager formanden over på kontaktpersonens opgaver. 
 

5.  Nyt fra kirkeværgen. 
Provst syn den 10. september 2015 
Der var intet at bemærke. 
 
Kalundborg Provsti ”Fremtidig planlægning af kirkegården” (er udsendt på papir) 

http://www.km.dk/
http://www.kora.dk/
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Birgitte Finks forslagsplan blev godkendt. 
 
Malmmos har givet tilbud på ny trappe og trin ved kirkedøren. 
 
Der er lagt tegl på kirkemuren og denne vil efterfølgende blive kalket, samtidigt med 
skaden inde i kirken. 
 
Der er lavet en ordensplan inde i Sakristiet, som forventes at blive overholdt. 
 
Der er indkøbt Hostaplanter og disse er blevet plantet. 
 
Hækklipper er gået i stykker og LJ Plant har givet et tilbud. 
Dette blev godkendt.  
 
Der mangler kode til flytbar boks, afventer tilbagemelding fra Kirsten Arngod Nielsen. 
 
Problemerne med varmestyring i kirken arbejdes der på en løsning. Der skal laves 
prøveopvarmning hvor LJ Plant +personale skal være til stede. 
 
Kirkeværgen har talt med Steen Aggerholm Sørensen om udarbejdelse af ny kirkefolder, 
som også skal husstandsomdeles anslået antal 1000 stk. Vi skal have pris på hårde/ 
bløde omslag Karin Dinesen får priser til næste møde. 
 
Reersø Kirke er interesseret i vores gamle orgel, og vi forventer det afhentes til 
afprøvning i Reersø, ellers vil vi sælge dette til anden side. 
 
Der er malet døre på kirken og graverkontoret. 
 

6.  Nyt fra præsten. 
Ny gudstjenesteliste er ved at blive lavet. 
 
Ved kyndelmissegudstjenesten 2. februar 20.16 kl.19.30 vil de kommende konfirmander 
komme og deltage med oplæsning. 
 
De kommende ca. 30 konfirmander skal deltage i gudtjeneste i Roskilde Domkirke den 
1. maj 2016.  
 
Der arrangeres åben kirke med gudstjeneste søndag den 10. juli 2016, kl.09.00. 
 

7.  Nyt fra nedsatte udvalg. 
Præstegårdsudvalget, (udkast til et brev til Provstiet er udsendt) 
Det udsendte forslag til skrivelse om carport ved præstegården i Kr. Helsinge blev 
godkendt og fremsendes til Provstiudvalget. 
 
Orientering sogneudflugt 
Der var megen ros fra mange sider omkring arrangementet med sogneudflugten. 
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Høstgudstjeneste 
Næste års i høstgudstjeneste 2016 vil vi prøve at arrangere lidt tidligere f. eks. i 
slutningen af august. 
 
Brugerundersøgelse 
Udsat 
 
 

8.  Livet i og omkring kirken. 
Arne Kristensen har bedt præst Tommy Corfixen om at komme med forslag til et 
arrangement for 500 års fejring af reformationen. 
 
Formanden vil kontakte Thomas Opdal og undersøge om der er restmidler fra salget af 
forsamlingshuset, som kan bruges til anskaffelse af en hjertestarter til opsætning på 
graverhuset ved kirken. 
 

9.  Nyt fra kirkesangeren. 
Intet. 
 

10.  Punkter til næste møde. 
Intet. 
 

11.  Eventuelt. 
Intet. 

 


