Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 9. juni kl. 18.30 i Den Gamle Skole
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Steen Heyn Christiansen

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 12: Mobile Pay tilføjet

3. Opfølgning af referat fra forrige møde

4. 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

5. Budget 2016 (EKH)
6. Bisættelser og begravelser i det nye
blomsteranlæg (JN)
7. Restaurering af kalkmalerier –
fondansøgninger (PJS)

b. Tilladelse til stendige fra provstiet,
nedrivning af kompostplads
afventer. Asfaltering udført. Kirkens
fyr laves i løbet af sommeren.
c. Intet
d. Intet
e. Tilbud på kalkninger indhentes.
Traktor virker ikke optimalt.
Understrygning af tag bør ordnes
inden restaurering af kalkmalerier.
f. Intet.
g. Intet.
h. Kirkegårdskonsulent har sendt sin
rapport, vi arbejder videre på
projektet med urnegrave i
blomsteranlæg.
i. Stråtag påbegyndes med fire kviste i
juli måned. Byggetilladelse afventer.
Faskine i præstegård forventes
udført i løbet af indeværende år.
Inventaroptælling i gang.
j. Referat udsendt.
k. Lås til kapel i uorden. Differentiering
af blomster til gudstjenester.
l. Intet.
Forslag til budget 2016 er godkendt med ændringer
og fremsendes til provstiet
Orientering om det forestående projekt.

Nationalmuseet har fremsendt et tilbud. Der skal
indhentes endnu et tilbud. Kirkekonsulent skal
inddrages.

8. Fastsættelse af dato og indhold for det
årlige menighedsmøde (HP)

17. november, biskoppen inviteres til at stå for et
oplæg.

9. Altertæppe i Kisserup - farveprøver m.v.
(IW)

Det undersøges, om altertæppet kan repareres.

10. Optagelse af lån til renovering af tag på
tidligere graverbolig (IW)

Ansøgning til provstiet om tilladelse til optagelse af
10-årigt fastforrentet lån.

11. Kursus i brug af IT-skrivebordet og
Kirkeportalen (EKH/JN)
12. Mobile Pay til brug ved indsamlinger

13. Kaffeliste juni – september færdiggøres

Kassereren sørger for oprettelse af konto, der
tilknyttes mobiltelefon (CC)
Udfyldt.
Høstgudstjenesten 30. august i Kisserup kl. 12:
Alle bedes møde kl. 9

14. Eventuelt
15. Protokol

Oplæst og godkendt.

16. Næste møde tirsdag den 11. august

Musik og koncerter som punkt på dagsordenen.

Dagsorden til det lukkede møde på DAP

