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1. Beslutningspunkter       

1) Ombygning kirkekontor – frigivelse af midler PU ref. (se bilag) 

     Stiftet har godkendt frigivelsen af midler til ombygning.  
     Attesterede regninger sendes til Stiftet. 
      
      

2) Nyt mødelokale – ansøgning om midler PU ref. (se bilag) 

     Arbejdet kan påbegyndes, når projektet er godkendt. 

 

 

3) 1. Kvartalsrapport  (se bilag)  

     Kvartalsrapport gennemgået og godkendt. 

 

 

2. Orientering fra formand       

1) Byggemødereferater nr. 4 + 5 (se bilag)  
     Arbejdet skrider fremad – næste byggemøde er d. 15/5 kl. 9.00 
 
 
2) Udmelding af foreløbige driftsrammer vedr. Budget 2021  
     Formentlig som i 2020 

 
 
3) Kirkerne åbner igen pr. 18/5 efter corona nedlukningen. Der afventes retningslinjer for afholdelse af 
     Gudstjenester, arrangementer m. m. 
 
 
4) Fællesmenighedsrådet for Faxe-Roholte Pastorat har indstillet Karin Andersen som vikar under 
     Nanna Katrines barselsorlov. Protokol fra orienterings –og indstillingsmøde (holdt som telefonmøder) 
     er underskrevet. 
 
 

 

 

 

 



 

3. Orientering fra kontaktperson      

Tilbud om Flex-job ordning fra Faxe Kommune overvejes. 

 

 

4. Orientering fra kirkeværge      

Orientering om alarm udkald (falsk alarm) 

 

 

5. Orientering fra Kirke-og Kirkegårdsudvalg     

Tækkearbejdet på præstegården er færdiggjort. 

Særlige vedtægter for Blomsterhaven, Lunden og Skovbrynet tilrettes og tages med på næste møde. 

 

 

6. Orientering fra Sognehusudvalget      

Opsigelse af lejemål. Der undersøges for muligheder for lydisolering, inden den igen udlejes. 
 
Vandskaden er lavet – ny belægning i gårdsplads laves snarest. 
 
Orientering om vedligeholdelsesarbejder ved bindingsværkshus. 
 
Øvrig orientering.  
 

 

 

7. Orientering fra Aktivitetsudvalg      

Fint arrangement d. 4. maj med trompetmusik fra kirketårnet. 

Næste kirkeblad ønskes udsendt ultimo juni. 

 

 

 

 



8. Orientering fra præsterne       

KKOH: 25-års jubilæum udsættes til næste år – sangcafé udsættes – orientering om konfirmand samt 

minikonfirmand forløb til efteråret – øvrig orientering. 

Der har været afholdt dåb, vielser og bisættelser med de begrænsninger corona-situationen har givet. 

Vikarpræst Karin Andersen indsættes muligvis d. 7. juni og hun afholder sin faste fridag om mandagen. 

 

 

9 Orientering fra kassereren       

- 

 

 

10. Orientering fra personalerepræsentanten     

Kirkegårdspersonalet har været hjemsendt 14 dage pga. corona-situationen men de er i ganbg igen. 

Drøftelse af retningslinjer for antal af deltagere vedr. urnenedsættelser på kirkegården.  
Det undersøges nærmere. 
 
 
Kirsten forlod mødet kl. 21.05 

 

 

11. Faxe Kirkes Vision       

- 

 

12. Eventuelt        

Marianne orienterede om planerne for sommerudflugten lørdag d. 5. september 2020 

Orienteringsmøde vedr. valg 2020 holdes i forbindelse med menighedsrådsmødet d. 13/8-20 

 

 

13. Næste møde       

Torsdag d. 11. juni 



 

14. Kalender inden næste møde      

 


