Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 8. september kl. 18.30 2O2O
Dagsorden
1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning af referat fra forrige
møde

4.

Korte meddelelser:
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer

5.

Referat
Afbud fra

PJS, Knud Jensen

c. Husk, at bonner skal afleveres hver uge.
Status vedr. ubetalte regninger: der

udsendes rykkere og tages telefonisk

d. regnskabslører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg

g. Gravere på staudekursus onsdag i næste

j. akivitetsudvalg

uge. Virksomhedspraktik venter til vi har

k. medarbejderrepræsentant
l. andre

fuld bemanding på kirkegården.

Endeligt budget 2021

Anlæg: Vi har fået 87.500 kr. til kalkning af

kontakt. Der er indkommet ca. 25.000 kr.
høstoffer iforbindelse med TVgudstjenesten.

i

j. referat udsendt

Kisserup kirke.

Endeligt årsbudget ZOZL er godkendt.
6.

Arkivering af regnskaber

De gamle regnskaber 2003

-

2010 slettes fra

arkivet.
7.

Foranstaltninger mht. corona
Er der behov for justering af regler?

vigenindfører kirkekaffe, skaldet ved
hver gudstjeneste siges tydeligt, at der skal
Hvis

holdes afstand.
Vores interne regler revideres af
præstegårdsudvalget. Beslutning træffes på

mødet ioktober.
8.

Forberedelse af valgforsamlingen

den 15. september

Orientering, vi mødes kl. 18.

Referat fra valgbestyrelsens møde

vedhæftet
9.

Høstgudstjenesten i Kisserup 13.
september

Marken er slået der er bestilt halmballer,
graverne påbegynder pyntning af korset.
Der skal opsættes pavillon, klaver sættes

frem. Mødetid k|.9.00.
10.

Allehelgensgudstienester kl. 9 og
10.30

De pårørende inviteres i 2 hold.
Tages op igen på mødet ioktober.

tt.

Kirkens lydsystem

Vi skal afprøve håndholdt mikrofon

til

Therese. Anlægget bør opdateres.

Af hensyn til hørehæmmede, der bruger
teleslynge, skal der altid anvendes mikrofon
til gudstjenesterne.
12.

Opdatering af DVD-afspiller i DGS

lnstallation opdateres. Kirkeværgen sætter
arbejdet i gang.

13.

Graversituationen

Der er brug for at kunne dække ind med
vikar.

L4.

15.

16.

Samarbejdsaftalen
Skæwridning ift. Kisserup

Vi arbejder videre med problematikken i det

Alterlys
Se vedhæftet bilag

Der arbejdes videre med anskaffelse af

olielys. Tages op igen senere.

Sikring af gravminder

Kirkegårdsudvalget skal undersØge, hvilke

nye menighedsråd.

sten, der skal sikres og få arbejdet udført.
L7.

Forslag om fælles feriepulie i
provstiet

Menighedsrådet tilslutter sig
samarbejdsaftale om fælles feriepulje i Lejre
provsti.

18,

Eventuelt

Koralbogen i Kirke Saaby efterlyses.

19.

Protokol

Oplæst og godkendt.

20.

Næste møde

Valgforsamling i.5. september
Næste menighedsrådsmøde 13. oktober
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