Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 12 aug. 2014 kl. 19.00 i DGS
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud fra Helle L, Helle Lundø og Steen.

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med flytning af punkt 10 til Lukket møde

2

Godkendelse af referat fra for. dagsorden

Godkendt

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Konfirmandundervisningen er forhandlet på plads
med skolerne for det kommende skoleår.
5 salmebøger indkøbes til plejehjemsgudstjenester.
Nyt Kirkeblad er på vej.

b. formanden

Afklaring med provstiet om tilbud på murerarb. på
kirkegårdsmuren i Kirke Såby. Fejring af 100 års
jubilæum for Kirke Såby kirke som selvejende
institution planlægges i aktivitetsudvalget.
Der afholdes budgetsamråd den 28. august.

c. kasserer

-

d. regnskabsfører

-

e. kirkeværge Såby

Indbrud i maskinhus er anmeldt til forsikringen.
Nationalmuseet er i dag startet på forundersøgelsen
i kirken.

f. kirkeværge Kisserup

Orientering om klagesagen vedr. De 2 søstre. Den
udvendige kalkning af kirken er færdig og provstiet
søges snarest om igangsætning af den indvendige
kalkning.

g. kontaktperson

Arbejdstilsynet har meldt sin ankomst.
Kontaktperson afholder mus samtaler og APV i aug.

h. kirkegårdsudvalg

Søgt om dispensation fra lokalplan nr. 50 med
henblik på kirkegårdsudvidelse.

i. præstegå.rdsudvalg

Gennemgang af vedligeholdelsesplanen
sammenholdt med budgettet. Anlægsbevillinger er
brugt eller under udførelse.
Forpagtningsaftalen er på plads.

j. aktivitetsudvalg

Næste møde den 3. september

k. medarbejderrepræsentant

Orientering om Graverkursus.

i. andre

Igangsætning af energiforanstaltninger efterlyses.

4

Kvartalsrapport

Fremlagt og taget til efterretning.

5

Principbeslutning vedr. Urnegrave i blomsteranlæg,
Kirke Såby afd. D. Gravsteder, der ikke er udløbet,
indgår i anlægget, efterhånden som de udløber.
Ægtefæller har ret til at blive gravsat i et ibrugtaget
gravsted. Principbeslutning skal tages, således at de
nuværende ledige gravsteder bindes af
reguleringsplanen.

Arealet kaldes: Urnegrave i blomsteranlæg.
Reguleringsplanen for afdeling D, gravsted 9 til 41 er
vedtaget. Kirkegårdsudvalget arbejder videre med
detailplanlægningen.

6

Fredningstid for urnegrave Kisserup og Kirke Såby –
foranlediget af spørgsmål fra provstiet.

Menighedsrådet indstiller til Provstiet, at
fredningstid ændres fra 20 til 10 år på alle
urnegrave, der etableres efter 1. januar 2015 på
Kirke Såby og Kisserup Kirkegårde. Kirkegårds
vedtægten tilrettes og sendes til provstiet.

7

Vedtægt for samarbejde mellem menighedsrådene
i Lejre provsti om fælles anlægskonto. Formand skal
på næste budgetmøde i provstiet medbringe
skriftlig mandat (kopi af protokol)

Menighedsrådet giver formanden mandat til at
indgå aftalen.

8

Skal vi have installeret alarmsystem i vore
bygninger?
Der har igen været indbrud i
maskinhuset her i ferien.

Henry og Uffe undersøger markedet for egnede
alarmsystemer og tyverisikring til bygninger i både
Kirke Såby og Kisserup.

9

Har MR. behov for en kalender.
Brandsoft anvendes i dag.

Brandtofts kalender afmeldes. Ny kalender
indføres, hvor præstesekretæren ajourfører
planlagte aktiviteter i DGS.

10

Flyttet til lukket møde

11

Drøftelse af Sognemedhjælpers program for næste
halvår.

Programmet er drøftet og godkendt. De
økonomiske midler holdes indenfor det godkendte
budget.

12

Kaffeliste

Kaffeliste til og med søndag den 30. nov. er fastlagt.
Tinnes børnearrangementer vil fremover indgå i
kaffelisten.

13

Evt.

-

14

Protokol

Oplæst

15

Næste møde

9. september kl. 18.30

