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1. Beslutningspunkter       

1) Ombygning kirkekontor 

     Projektet igangsættes. Provstiudvalget har godkendt projektet samt vores ansøgning om restfinansiering  
     af de kalkulerede meromkostninger. 
 
     Der indkøbes et brandsikret arkivskab til opbevaring af kirkebøgerne. 
      

2) Mødelokale i sognehus 

     Forslag om mødelokale i en tilbygning til kirkekontoret drøftet – der arbejdes videre med projektet. 

     Arkitektens forslag sendes til provstiudvalget. 

 

 

2. Orientering fra formand       

1) Årshjul – gennemgået. 
 
2) Søren Ipsen er valgt som medarbejderrepræsentant. 
 
3) Orientering fra kirkeministeren vedr. valg 2020 
 

 

3. Orientering fra kontaktperson      

 

 

4. Orientering fra kirkeværge      

Nyt gadespejl ved præstegården opsættes. 

Udbedring af manglende lys på kirkegården. 

 

 

5. Orientering fra Kirke-og Kirkegårdsudvalg     

Der har været syn på præstegården – synsrapport gennemgået. 

Sikring af arbejdsforhold til installering af radon anlæg drøftet. 

Møde i Kirke og Kirkegårdsudvalget – referat omdelt. 



6. Orientering fra Sognehusudvalget      

Ny aftale med maler til diverse arbejder – der afholdes et forberedende møde. 

Rensning af tag på bindingsværkshus sættes i gang, når vejrforholdene er til det. 

 
 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalg      

Der holdes et møde med Roholte og Hylleholt omkring udvidet samarbejde om diverse aktiviteter. 

Drøftelse omkring koncertplanlægning m.m. 
 
Orientering om spændende ideer til sommerudflugten v/Marianne Sørensen. 
 

 

8. Orientering fra præsterne       

KKO: Aftale med kunstner om et projekt på kirkegården i uge 24 

25 års jubilæum som sognepræst d. 1. juni 2020 – fejres 14/6 

Kirsten og Nanna Katrine går sammen om at undervise og konfirmere konfirmanderne. 

Drøftelse af løsning vedr. arbejdet med etablering af radon anlæg. 

Har været i Roskilde Domkirke med konfirmanderne. 

 

9 Orientering fra kassereren       

 

10. Orientering fra personalerepræsentanten     

 

11. Faxe Kirkes Vision       

 

12. Eventuelt        

Fastelavn 23/2: Morten, Per, Claus, Søren, Bente og Susanne møder op. (menighedsrådet) 

Marianne Sørensen har meldt sig som konfirmationsvagt. 

 

 



13. Næste møde       

Torsdag d. 12. marts 

 

 

14. Kalender inden næste møde      

Søndag d. 23. februar kl. 11.30 i Sognehuset – Fastelavn med tøndeslagning 


