Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. april 2013 kl. 18.30 i DGS.
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Dagsorden
Deltagere

Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forr. møde
Korte meddelelser:
a. sognepræsten
b. formanden

c. valgt kasserer
d. regnskabsfører
e. kirkeværgen

f. kontaktperson
g. præstegårdsudvalg

h. kirkegårdsudvalg

i. aktivitetsudvalg

4.

Årsregnskab 2012
Fremlægges til underskrift og sendes til
Provstiet.
SC. og EH orienterer.

5.

Tagreparation Kisserup kirke.
Stormen fornylig var lidt hård ved taget på
Kisserup kirke. Ingolf har kontaktet for‐
sikringen.
Skal vi ansøge provstiet om lån?
IW. Orienterer.
Pinsegudstjenesten.
Der er desværre sket det at Poul er kommet
til at bestille både Henrik`s jazzband og

6.

Referat
Afbud fra Judith, Helle, Helle og Steen.
Mark præsenterede skitseforslag til
udvidelse af kirkegården i Kirke Såby.
Godkendt
Godkendt

Onsdag den 29. maj er der provstesyn kl.
8.30 i Kisserup og kl. 10.30 i Præstegården
Kirke Såby og kl. 13.00.
Henry, Erik og Søren har været på kursus
for kasserer.

Kisserup: beboermøde om kirkeliv i byen.
Der opsættes info på tavle i byen. Der
ryddes op i kirkebænke på loftet.
Håndværkerliste til løbende små
reparationer. Indhenter flere tilbud ved
større ting.
Hul i rude i konfirmantstuen skal laves.
Udvalget sørger for at få godkendt
jordstykke ved Kirke Såby Kirke til
udvidelse af Kirkegården.
Planlægger studietur for menighedsråds‐
medlemmer og personale (inkl.
pårørende). Datoen er fastsat til lørdag
den 24. august.
Årsregnskab med bilag er afsendt rettidigt
til Provstiet.
Årsregnskab 2012 er godkendt.
På budgetplan mangler en post med
forpagtningsafgiften.
Det er en hastesag at få taget repareret.
Forsikringen dækker denne udgift.
Indvendig kalkning af Kirken samt
understrygning af taget tages med i
budget.
Afholdes udendørs enten ved Kirke Såby
gadekær eller i præstegårdshaven. Poul
undersøger nærmere.

fløjtenist. Henrik er så afbestilt igen, men
hvordan får vi en festlig pinsegudstjeneste?
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Kaffeliste
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Evt.
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Protokol
Næste møde

Kaffelisten er på plads til og med søndag
den 2. juni
Erkendtlighed til Mark for han indsats
med udvideslse af kirkegården. Lene
aftaler med Helle.
Der mangler alterbægre og salmebøger til
Kisserup Kirke.
Den 14. maj kl. 18. 30

