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     Hvalsø d. 29. september 2015 

 

 
Til medlemmerne af Kirke Hvalsø - Særløse menighedsråd 
 
 
 
 
Menighedsrådsmøde onsdag den 23. september 2015 kl. 18.00.  
 

 
Referat : 

 
 
 

 
Afbud: Gert & Christina 
 

1. Godkendelse af dagsorden – Godkendt – Henriette meddelte at hun 
trak sig som referat. 

2. Beslutning om nyt orgel – Linda indhenter 3 tilbud på elektronisk orgel 
inden næste møde indenfor et budget på max kr 1,1 mio. 

 
3. Henvendelse fra Hvalsø Borgerforening – Formanden blev erklæret 

inhabil i behandling af dette punkt og forlod mødet under behandling af 
dette punkt. MR velvillig over for aftale med Borgerforeningen om lys 
på mindesten. Betaling af for strøm kan evt. ske via en donation. 
Særskilt anlæg så sognegårdens elanlæg ikke påvirkes af udfald af lys 
på mindesten.  

 
4. Status på Kirkeskov – Arealer ligger brak indtil videre. Kirkeskovudvalg 

har nedlagt sig selv. 
 

5. Evt bemærkning til LK 40 – MR har ingen bemærkning. 
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6. Ændring af samarbejdsaftale mellem Hvalsø og Særløse sogne – Der 

nedsættes et udvalg som forelægger et forslag for MR – Udvalg – 
Christina, Erik og Rene. Erik indkalder til møde. 

 
7. Fremlæggelse af tilbud på elektroniske salmenummer tavler – Tilbud 

ikke indgået – udsættes. 
 

8. Økonomi i aktiviteter under aktivitetsudvalget – MR orienteret.  
 

9. Indledende diskussion om eventuel ny altertavle – Søren E orienterede.  
 

10. Status økonomi – Revisionsprotokollat af 3. aug 2015 taget til 
efterretning. 

 
11. Nyt fra præsterne – Orientering fra præsterne  

 
12. Meddelelser fra alle – bordet rundt – Henriette: 110 

tilkendegivelser imod salmenummertavler. Kirkeværge Særløse: Varme 
i Særløse Kirke drøftet. Varme i orgel – ansøgning til provsti. Stendige 
er repareret. Erik: Præstegårdssyn gennemført. Kontaktperson: 
Kirkesanger har søgt orlov fra 1. til 23. december 2015 – godkendt. 
Erling eftersøgte oplysning i Kirkebladet om hvad kirkeskatten bliver 
brugt til. Kirkeværge Hvalsø: Nye skilte til kirkegård under 
udarbejdelse. Kirkegårdsmure under renovering. 

 
13. Punkter til næste møde – Valg af sekretær. Kirke/kirkegårdssyn: 

Særløse kl 16.00 og Hvalsø kl 17.00. 
 

14. Næste møde – Tirsdag den 20. oktober 2015. 
 

15. Eventuelt – intet. 
 

Møde afsluttet kl 21.01.  
 
 
Med venlig hilsen 
 
Peter 
 
 
 
  


