
Sæby-Hallenslev
menighedsråd
Indkaldelse til

menighedsrådsmøde
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Fraværende: Lissen

Dagsorden Beslutning

1 .Godkendelse af dagsorden

2.Nyt fra formanden

3.Nyt fra præsten

4. Nyt fra Kasserer

5.Nyt fra Kirkeværger

Godkendt.

Taget til efterretning.

Der afholdes " små " gudstjenester uden fællessang
Restriktionerne er gældende til 28. februar.
Vi forventer at afholde Sogneudflugt den 29.m1.
Nyt aktivitetsudvalgsmøde den 3. marts kl. 19 ang.
sogneaftenen den 17. marts med spisning.

Vi går over til elektroniske faktura. Jesper har fået overdraget
bankadgang m.m.

Hans Helge og Jesper får et program så de hurtig kan få
overblik over aftaler der vedrører de enkelte gravsteder.

lndgangsdør og loftlys i Hallenslev skal repareres.

Kontaktoplysningerne i udhængsskabe skal tilrettes det nye
menighedsråd Jesper og Hans Helge påtager sig dette.

Der er stort elforbrug i både Sæby og Hallenslev kirker
Jesper snakker med Leif Juhl om lamperne udenfor
kirkegården og på graverhuset som lyser hele døgnet.
Samtidig undersøges varmeforbruget.

6. Regnskab og kasserer Se punkt 4

T.Overførsel af anlægsmidler 2020 Pernille kommer og fortæller om årsregnskab og overførte
anlægsmidler på næste møde.

8. Laserprinter ifarver, A3 Mogens har behov for en ny printer til kontoret . Den
indkøbes.

9.Temperaturen i kirkerne Der er meget varmt i Hallenslev kirke. Termostaten virker
ikke.
Jesper og Hans-Helge tager kontakt til elektriker vedr.
termostater i begge kirker.
Vi har nogle anbefalinger fra kirkeministeriet som vi følger
Der skal være 8 qrader/18 qrader.

Pause

10. Sogne-gårdens P-plads
og/terrasse resterende lamper

Vi køber lamperne og sætter dem op senere når vi kender
lidt mere til projektet efter nedrivning af vognporten. Susanne
kontakter elektrikeren Rene.



Sæby-Hallenslev
menighedsråd
lndkaldelse til

menighedsrådsmøde
konfirmand Ioka lef Sætrv

Dato: 1 1. februar 2021 Blad nr. /l C,

Kr.19.00 Formandens initialer:

JWFraværende: Lissen

Dagsorden Beslutning

1 1. Præsteboligens køkken Er blevet fint . Alt er sendt til forsikringen men vi har ikke fået
en tilbagemelding .Jesper rykker for svar.

12. Præsteboligens tag Der er utæthed, arkitekten og mureren skal kikke på det.
Kirsten Thurø Johansen er kontaktet.

13. Tyveri i Sæby kirke Der er monteret nye lamper

14. Av- Udstyr til Sæby kirke Udsat til mødet i marts.

15. VedtægU
Regnskabsinstruks for
kasserer

Udvalg nedsat: Jesper ,Jeanette og Hans- Helge

16. Vedtægt for kirkeværger Udvalg nedsat: Jesper, Jeanette og Hans- Helge

17. Flagregulativ for Sæby og
Hallenslev kirke

Udarbejdes sammen med regulativ for graver

18. Krans iSæby kirke Jesper hænger sølvkransen op

19. Lysglobe i side-kapel Vi flytter den op ved døbefonten, når det er Alle Helgen

20. Gravstedsbevis m/friplads Jesper og Hans Helge udfærdiger et gravstedsbevis til
friplads til mangeårige medlemmer.

21. Valgmappe Susanne og Lissen udarbejder en valgmappe.

22. Pyntning af kirkerne ved
højtider

Lissen foreslår at vi pynter op til højtiderne og vil gerne være
tovholder og tager kontakt til andre interesserede.

23. Konfirmandgaver Vi giver fremover en boggave til konfirmanderne

24. Konfirmation dato 2021 Der bliver 2 muligheder den 2S.april og S.september 2021 i

Sæby kirke. Konfirmanderne kan vælge.

25. System, med en slags
rekvisition

God ide. Jesper laver rekvisitionssedler til os

26. Tillæg til Kontrakt m.ed LJ.
Plant.

Der er tilføjet et afsnit vedr. snerydning. IMail vedlægges
referatet.

27. Loft i Hallenslev kirke Der er kommet et tilbud.
Der lægges nyt loft og sættes ny trappe op. Arbejdet sættes i

gang.

28. Køkkenafløb Køkkenafløbet ved præstegå rde n s ka I re pa reres.
Freddy kontakter Niels Erik.

Det skal undersøges hvad der er galt



Sæby-Hallenslev
menighedsråd
lndkaldelse til

menig hedsrådsmøde
konfi rma nd loka let Sæbv

Dato: 1 1. februar 2021 Blad nr. l,*n
Kr.19.00 Formandens initialer:

JWFraværende: Lissen

Dagsorden Beslutning

29. Varmerør i krybekælder
under præstegård skal
undersøges.

30.Mailvedr. forpagtning af jagt

31.Evt

Det skal undersøges hvad der er galt.

De nuværende forpagtere fortsætter lejen og nu kontrakt
udarbejdes.

Vi er blevet kontaktet af Friskolen om evt. lån af
sognegården når de store klasser skal tilbage på
skolebænken.

Næste møde 18. marts 2021

S , den

I
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v/ TØMRERMESIEH ROAN JESPEFSEN
SØNDERVANG 2 . BJERGE .4480 ST. FUGLEDE

Hallenslev kirke
Hallenslevvej 38A
4281 Gørlev

Ttf 59 58 70 95
Fax 59 59 35 36
Giro 1 99 60 02
fieg.nr. 152278
CVR nr.10279585

Bjerge d.28.01.2021

Overslaq

Vedr. Hallenslev kirke

I henhold til aftale, fremsendes hermed overslag på reparation af 6 stk 150x200mm bjælker,
sprøjte for insekter, lægning af ca 30 m2 nyt gulv hen til limtræs drager.
Fremstilling og opsætning af trappe, bortkørsel af affald efter eget arbejde

Excl. moms
257" moms

kr
kr

52.961,00
13.240.25

I alt. lnkl.25 % moms kr. 6620f25

Trappens pris udgør kr.22.416,25 inkl. moms

lvled venlig hilsen

Rune Jespersen.

Bi\"g r .t , Pc*T/<l ?T.



Kære Menighedsråd, da vi har haft den store glæde at have jagten som samllngspunkt Ior os Drøore'vrr vr rrs

det er muligt for os at lave en ny kontrakt,idet den gamle udløber d'3O19 TOZL'

Da vi ikke er blevet reguleret i prisen i de L4 år vi har haft jagtretten,er vi naturligvis indstillet på en stigning i

jagtlejen. e .___,_,-^ i^ r--^ ^å *^.1,,
Træerne og buske i mosen er i stærkt forfald pga. for høj vandstand i en længere årrække,da dræn på marken var i

stykker. Nu er det lavet, og så er det igen muligl at udføre revirpleje, og for at få gavn af dette,er en 10-årig

kontrakt at foretrække.
Vi håber at dette kan lade sig gøre,og ser frem til at høre fra jer.

Sæby-Hal lenslev Men ighedsråd
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