Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. maj kl. 18.30 i Den Gamle Skole
Torsten Dam Jensen deltager i første del af mødet for at fortælle om venskab over grænser

1. Deltagere

Dagsorden

Referat
Afbud fra Henry Petersen og Helle Möbius

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt vedr. træer i præstegårdshaven indføjet.

3. Steen Heyn Christiansen indtræder i menighedsrådet som stedfortræder for Uffe Holst.
Underskrivelse af erklæring (menighedsrådsløftet) jf. menighedsrådslovens § 7

Erklæring underskrevet

4. Opfølgning af referat fra forrige møde

Tårnluger efterkontrolleret

5. Korte meddelelser:
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer
d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre

a. Konfirmandundervisning skal ligge
inden for skoletiden, møde med
skolen om det kommende år.
Indsamling til Nepal i den kommende tid.
b. Asfaltering foran kirken i gang, formanden følger op på arbejdet.
c. Budgetmøde i næste uge. Søren skal
have besked hurtigst muligt om anlægsønsker. Udbetalt forsikring
vedr. tyveri sidste år.
d. Intet
e. Kirkens varmeblæser repareres, der
støvsuges i varmekanalen. Tårnluger
repareret.
f. Ønsker til budget. Graverhus trænger til maling.
g. 0rientering om den aktuelle personalesituation.
h. Kirkegårdskonsulenten har været på
besøg. Projektet med blomsteranlæg tilrettes.
i. Udendørs arbejde ved DGS afventer
nyt stråtag. Bygningssager er til behandling i Lejre Kommune, både
hvad angår stråtag og faskine i præstegård. Forskellige ønsker vedr. inventar i konfirmandstue og kontorer. Brusebad under udførelse i graverbolig. Evakueringsplaner skal udarbejdes.

1

j. Møde snart
k. Kloak i Kisserup tilstoppet af kalk.
6. Kvartalsrapport (EKH)
Bilag på mødet.
7. Kommende arrangementer (PJS)
a. Børnedag
b. Grundlovsdag
c. Campinggudstjeneste

Forelagt og taget til efterretning.

a. Judith, Lene og Claus deltager
b. Behov for hjælp i boder
c. Saaby – Kisserup er arrangører i år

8. Ajourført musikaktivitetsplan 2015.
Ønske om budgetomplacering fra Anders
Danman (CC).
Bilag.

Ønske om budgetoverførsel på 5000 kr. fra gudstjenestekonto til koncertkonto imødekommes. Fremsendte musikplan taget til efterretning.

9. Ansøgning om tilskud til korlederuddannelse
fra Marie Villadsen (JN)
Bilag.

Tilskud på kr. 2750,- bevilget.

10. Træer i præstegårdshaven, tilstandsrapport
(IW).
Bilag.

Rapport forelagt, præstegårdsudvalget indhenter tilbud og sætter i værk.

11. Mail-etik (IW)

Drøftelse af skriftlighed kontra mundtlig kommunikation og dialog.
It-skrivebordet tages i brug til mødereferater.
Enighed om omtanke og opstramning i vores brug af
mail.
Henry, Poul, Steen og Claus indgår i udvalget.

12. Restaurering af kalkmalerier
Udvalg til udformning af ansøgninger om
fondsmidler
13. Budget 2016: møder og tidsplan (EKH/JN)
14. Kaffeliste juni – september
Bilag.
15. Eventuelt

Budgetudvalgsmøde den 19. maj, budget 2016 skal
være fremsendt til provstiet senest den 15. juni.
Udfyldt

16. Protokol

Provstiet undersøger omfanget af aktiviteter i de
forskellige sogne i forhold til Lejremodellen.
Oplæst og godkendt.

17. Næste møde tirsdag den 9. juni

Kursus i brug af it-skrivebordet og kirkeportalen
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