Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. dec. 2014 kl. 19.00 i DGS
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud fra Judith

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med udskydelse af pkt. 6 til senere møde
samt tilføjelse af pkt. 8 og 9

2

Opfølgning af referat fra forr. dagsorden

Godkendt

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Orientering om konfirmandundervisning i 1 halvår
2015.

b. formanden

Budget 2015 er godkendt i Provstiet.
Forundersøgelse af kalkmalerier i Kirke Saaby Kirke
er afsluttet.

c. kasserer

De sidste regninger og fakturaer for indeværende år
skal afleveres til regnskabsfører inden udgangen af
2014 .

d. regnskabsfører

-

e. kirkeværge Såby

Orientering om tekniske løsninger på varmeanlæg
og TV i kirken samt LED projektører på kirkegården.
Mikrofon i kirken og anlæg i DGS skal efterses.

f. kirkeværge Kisserup

-

g. kontaktperson

Indskrivning af arrangementer i kalender blev
drøftet.

h. kirkegårdsudvalg

-

i. præstegårdsudvalg

Oprydning og småreparationer i DGS er næsten
færdiggjort. Maling på ydermurer bobler op og skal
undersøges for reparation i 2015.
Alle beløb på udvalgets vedligeholdelsesbudget for
2015 vil blive brugt til vedligeholdelse.

j. aktivitetsudvalg

Næste møde er den 27. januar 2015.

k. medarbejderrepræsentant

MR godkendt praktikant på graverkontoret.

i. andre
4

Årets gang i menighedsrådet.
Strukturudvalget.

Planen for Årets gang samt fagudvalg gennemgået
og tilrettet.

Se tilsendte materiale.
5

Nye tilbud på støttemur.
Uffe har indhentet nye tilbud.

Orientering om de to nye tilbud. Ansøgning inkl.
begge tilbud sendes til Provstiet med vores
anbefaling.

6

Overvejelser om omlægning af el og varmeaftale i
præstegården.
Ingolf udarbejder bilag til mødet

Punktet udskydes til senere MR møde.

7

Kommunikation i forbindelse med aktiviteter.
Der blev på sidste møde ytret ønske om en bedre
kommunikation.

Ændringer samt evt. nye aktiviteter bliver fremover
kommunikeret ud til MR via e-mail.

8

Budgetoverførsel til 2015

Resterende midler til brusekabine på konto 5600 i
4014 overføres til 2015.

9

Ansøgning om lån af Våbenhus

Ansøgning bevilget med afholdelse i DGS.

13

Evt.

-

14

Protokol

Oplæst

15

Næste møde Tirsdag d. 13. jan.

16

Lukket møde
Personale Samtale med organisten
Bevilling til bruseniche I. W .

10
11
12

HL

