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Referat 

 

Afbud: 

Erik Wulff & Sved Aage Petersen. Suppleant Kirsten Bech deltog i mødet for Erik Wulff.  

Endvidere deltog organist Linda Baarsgaard i mødet med undtagelse af pkt. 4. 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

 Dagsorden godkendt. 

 

2. Valg: 

 

a. Formand 

 Peter W. Rasmussen 

b. Næstformand 

 Gert Emerek Nielsen 

c. Økonomiansvarlig 

 Erling Svendsen 

d. Kontaktperson 

 Line Skouhaug Hansen 

e. Kirkeværge Særløse 

 Svend Aage Petersen 

f. Kirkeværge Hvalsø 

 Rene Nilausen 

g. Sekretær 

 Gert Emerek Nielsen 

 

3. De afholdte kirkesyn. 

 Der udarbejdes for Særløse kirkes vedkommende oversigt over mangler for 2015, 

samt ny prioteret liste for 2016. 

 For Hvalsø kirkes vedkommende er der ingen bemærkninger. 

4. Personale status (lukket punkt)  

 Punktet diskuteret. 

 

5. Ansættelse af kirkesanger. 

 Der blev nedsat følgende udvalg til ansættelse af kirkesanger bestående af: Line, 

Anne, Erling, Peter & Christina. 

 Line er den ansvarlige for afholdelse af møde hurtigst muligt, samt  det videre forløb  
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6. Status økonomi. 

 Taget til orientering.. 

 

7. Nyt fra præsterne 

 Sven Ulrik orienterede om nuværende forløb med ”almindelige” konfirmander og 

mini konfirmander. 

 

8. Meddelelser fra alle – bordet rundt 

 Linda orienterede om orgelstatus, samt at der aktuelt kun er voksenkor og ingen 

børnekor. 

 Søren oplyser at der er bestilt et nyt altertæppe. 

 Rene oplyser der er opsat nye skilte med ordensregler på begge kirkegårde. 

 Nye lanterner er ankommet og aktivitetsudvalget finder endelig placering af disse. 

 Peter oplyser at der er bevilget kr. 9.250,00 til ny temperator til orglet i Særløse 

Kirke. 

 Peter vil på Hvalsø Kirkes vegne udtale sig i forbindelse med lokalplan 12, Buske 

nord 73 & 75. 

 

9. Punkter til næste møde. 

 Sekretæren ønsker at der fremadrettet er et fast punkt på dagsordenen med 

”underskrift af referat fra sidste møde”  

 ”Kirkeblad – betaling” 

 

10. Møderække 2016 - forslag: 

 

a. Torsdag den 21. januar 

b. Tirsdag den 16. februar 

c. Onsdag den 16. marts 

d. Torsdag den 14. april 

e. Tirsdag den 17. maj 

f. Onsdag den 22 juni 

g. Torsdag den 18 august 

h. Tirsdag den 20 september 

i. Onsdag den 12 oktober 

j. Torsdag den 17 november 

 

 Møderækken godkendt, med tilføjelse af ”Opstillingsmøde tirsdag d. 13 september 

2015. 

 

11. Næste møde 

 Henriette sørger for mad. 

 

 

12. Eventuelt 

 Intet under dette punkt. 
  


