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     Hvalsø d. 1. februar 2016 
Til medlemmerne af Kirke Hvalsø - Særløse menighedsråd 

 

Referat af ordinært menighedsrådsmøde torsdag den 21. januar 2016 kl. 18.00 i 

Særløsestuen 

Referat: 

 

Afbud: Svend Ulrik, Maria, Anne. 

Tilstede: Peter, Rene, Erling, Line, Kirsten, Henriette, Christina, Erik, Gert, Søren. 

 
1. Godkendelse af dagsorden 

 Godkendt 

 

2. Underskrift sidste mødes referat 

 Referat godkendt og underskrevet med tilføjelse af nedenstående fra d. 21. januar 

2016. 

 Hvalsø-Særløse Menighedsråd bekræfter herved den 21. januar, at Hvalsø-Særløse 

Menighedsråd på sit ordinære menighedsrådsmøde den 16. juni 2015, under pkt. 5. 

A, godkendte arkitekt Anders Alsløv, Factum2 Ølstykke ApS’s projekt angående 

indvendige vedligeholdelsesarbejder i Særløse kirke i henhold til arkitekt Anders 

Alsløvs projektrapport med en samlet pris på 713.125,00 kr. Menighedsrådet 

godkendte også finansieringsplanen, som er udarbejdet og fremsendt sammen med 

det øvrige materiale, til godkendelse i Roskilde Stift via Lejre Provsti.  

 

3. Status økonomi. 

 Provstiet ansøges om tilskud fra 5% puljen ved stormfald. 

 

4. Ansættelse af kirkesanger (lukket punkt) 

 Punktet diskuteret 

 

5. Nyt orgel – hvor langt er vi i processen. 

 Punktet drøftet, afventer fornyet behandling fra provstiet. 

 Erling fastholder sin tidligere beslutning om indførelsen af nyt orgel. 

 

6. Kirkeblad. 

 Respektive formænd for MR diskuterer økonomien omkring bladet  

 

7. Valg til Menighedsråd 2016 

 Der er informations- og opstillingsmøde til MR valget d. 13. september 2016.  

 Rene er formand for valgudvalget. 

 

8. Nyt fra præsterne. 
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 Punktet udsættes. 

 

9. Meddelelser fra alle – bordet rundt 

 Erling spørger om gulvet i Hvalsø salen er repareret hvilket er tilfældet. 

 Der indkøbes engangs ”Sko-overtræk” som alle skal benytte specielt i vintertiden for 

beskyttelse af gulvet. 

 

10. Punkter til næste møde 

 Intet under dette punkt. 

 

11. Næste møde 

 Afholdes 16. februar 2016. Erling sørger for bespisning. 

 

12. Eventuelt 

 Intet under dette punkt. 

 

 
Mødet hævet kl. 19.50 


