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     Hvalsø d. 26. oktober 2015 
 
Til medlemmerne af Kirke Hvalsø - Særløse menighedsråd 
 
Referat af ordinært menighedsrådsmøde tirsdag den 20. oktober 2015 kl. 
18.00 i Særløsestuen 
 

Referat 
 
Kirke/kirkegårdssyn Særløse kl 16.00 
Kirke/kirkegårdssyn Hvalsø kl 17.00 

 Der blev afholdt Kirke og Kirkegårdssyn på begge Kirker og Kirkegårde. 
 
Afbud: Svend Ulrik. 
Provst Lars Munch deltog i mødet. 
 

1. Godkendelse af dagsorden – underskrift sidste referat 
 Dagsorden godkendt og referat fra sidste møde underskrevet 

uden bemærkninger. 
 

2. Valg af sekretær  
 Udsættes til næste møde. Gert tager referatet til dette møde. 

 
3. Nyt orgel  

 Tilbud fra Skandinavisk orgelcentrum videresendes til Provstiet til 
godkendelse. 

 
4. Ændring af samarbejdsaftale mellem Hvalsø og Særløse sogne 

 Udvalget afholder 1. møde d. 18 januar 2016 kl. 18.00 under 
ledelse af Erik Wulff. 

 
5. Fremlæggelse af tilbud på elektroniske salmenummer tavler 

 Tilbuddet Best-AV, samt tilbuddet fra elektriker besluttes 
enstemmigt 

  Tilbuddene fremsendes til Provstiet. 
 



Kirke Hvalsø - Særløse Menighedsråd       
6. Status økonomi 

 Revisionsprotokollat af 29 september 2015 godkendt uden 
bemærkninger. 

 3 Kvartalsrapport godkendt uden bemærkninger. 
 Endeligt budget m. anlæg 2016 afleveret d. 20 oktober2015  kl.  

11.31. 
 

7. Nyt fra præsterne 
 Intet nyt. 

 
8. Meddelelser fra alle – bordet rundt 

 Kirke Hvalsø og Særløses menighedsråds postkasse på IT 
skrivebordet må der ikke slettes noget. 

 Menighedsrådet beslutter der fremover skal være et lukket punkt 
på dagsordenen der omhandler personalesager. 

 Kontaktpersonen har indkaldt til MUS samtaler. 
 Kirkeværgen orienterer om verserende istandsættelser på Kirke 

Hvalsø Kirkegård. 
 Christina anbefaler brunch at prøve Brunch i Brorsons kirke 3. 

søndag i måneden. 
 

9. Punkter til næste møde 
 Der afholdes valg. 
 Mødekalender for 2016 fremlægges til godkendelse. 

 
10. Næste møde 

 Erik melder afbud. 
 Formanden sørger for bespisning. 

 
11. Eventuelt 

 Intet under dette punkt. 
 

 
 
Med venlig hilsen 
Gert 
 
 
 
  


