
Kirke Hvalso - Serlsse Menighedsrid

Til medlemmerne af Kirke Hvalso - Serlose menighedsrid

Referat af menighedsridsmode torsdag den 12. oktober 20!7 kl. 18.00.

Referent: Carsten.

Afbud: JargenThomsen.

1.. Godkendelse af dagsorden - godkendt.

2. Pr6vegravning ved kor Serl6se Kirke - menighedsridet tilslutter sig at der
etableres en provegravning ved korets nord-ostlige hjorne.

3. Brug af salmenummertavler - Menighedsr6det konstaterer, at de elektroniske
skerme i kirkerummet i Hvals@ Kirke nu fungerer som de skal. Det er derfor
me nighedsr6dets udtrykkel ige forve ntn i ng, at ska rmene fre mover bliver
benyttet efter hensigten i forbindelse med alle gudstjenester og eventuelt
andre kirkelige handlinger til oplysning om salmenumre og eventuelt anden

relevant information.

4. Provstesyn Serl6se Kirke - fokus pi N-0 gavl og benke inde i kirkerummet.
M.h.t. benke s6 er Nationalmuseet 6bne overfor deltagelse i et m0de om

dette. Vi afventer synsrapport fra provstiet.

5. Provstesyn Hvals6 Kirke mv - vi afventer synsrapport fra provstiet.

6. Status okonomi- endeligt budget afleveret d. t2-10-20!7 t3:46.

Menighedsr6det ha r beha nd let revisionsp rotokol lat af 0 1.08. 17 ved rOrende

Srsregnskab for 201,6. Menighedsridet tager dette til efterretning.



Kirke Hvalss - Srerlsse Menighedsr&d
7. Orientering om igangvarende projekter

o Rene om vedligeholdelse af Hvalso Kirke: lndvendig kalkning af
kirkerummet. Krever at kirken lukkes i op til 4 uger. Kirken lukkes f ra 29.
jan. til ultimo februar. Samtidig udskiftes radiatorerne med nye olie
radiatorer i koret. Tilbud p6 kalkning er indhentet. Det billigste tilbud
anbefales- Desuden fremmes arbejdet med nye jernankre.: Anmodning
fremsendes til provstiet. Der satses pi en timepris.

8. Personale (lukket punkt)-

9. Nyt fra prasterne - Soren E. og Anne om navneoplesning p6 alle helgenaften.
Hvem skal medtages? Det besluttedes at alle bisatte og begravede
folkekirkemedlemmer fra Hvalso og Serlose sogne nevnes.

l0.Meddelelser fra alle - bordet rundt -

o Carsten om arrangement med Ozlem Cekic. Meget velbesogt.
o Carlo om 2 arrangementer i foriret.
o Line: Der har veret afholdt personalemode. Det gav ikke anledning til

bemerkninger.
o Peter: Blomstereng pe Prestegirdsvej er blevet godt modtaget af

beboerne. Desuden luftede han kirkens bekymring for det pres, der
angiveligt vil opst6 i forbindelse med butikstorvet.

ll.Eventuelt - Neste mode er 23.11..!7. K|.18.00. Derefter spisning.
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