Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden
1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

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

Referat

Afbud fra Lene Hvas, Virginia Holst
Henny Christensen

c. Ved tv-gudstjenesterne indkom 119.000 kr.

i indsamling. Regnskabsfører deltager

i

pilotprojekt vedr. GLN-fakturabetaling.
Gældsstyrelsen har fremsendt krav vedr.
gæld fra 2015 på bortskaffelse af affald for
virksomheder, beløbet er betalt. Der
foretages budgetopfølgning pr. 1. november.
f. Hække i Kisserup er skåret ned. Kirken
kalkes i den kommende måned. Alterkalken

er hos gØrtler, idet den er knækket.
h. Referat udsendt
k. Mandskabsmangel har kunnet mærkes hen

over sommeren.
l. Valget er

5.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2020

indberettet

Mange aktiviteter har ikke kunnet
gennemføres på grund af corona.
Kvartalsrapport forelagt og godkendt.

6.

Endeligt Budget 2021

Tilrettet, godkendt endeligt budget 202L er
afleveret med afleveringskode Kirke-SaabyKisserup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.

43777912. Budget 2021. Endeligt budget

afleveret d. 10-10-2020 L9:04

7.

Corona-tiltag for november og
december herunder livestreaming af
gudstjenester

Morgenmøde og kirkespisning forsøges
henlagt til kirken i november og gennemføres
uden forplejning. BØrnehave, dagpleje- og
skolejul aflyses.

8.

Allehelgensgudstjenesterne den 1.
november kl. 9 og 10.30

Judith, Bjarne, Vibeke, Henry hjælper.

9.

Julens gudstjenester og arrangementer

Julekoncert 16. december, julevandring med
de 9 læsninger den 9. dec..
Der afholdes 2 gudstjenester lillejuleaften og
3 gudstjenester juleaftensdag med

billetbestilling.
Nytårsgudstjeneste ligeledes med

billetbestilling.
Livestreaming på Facebook og hjemmeside.
Salmehæfter med juleevangeliet til uddeling.
10.

11.

Belysning af kirkebygning i

Gravere, Henry og Bjarne monterer ny

vintermånederne (dec-jan-feb)

belysning.

Vedtægtsændringer for Den gamle

Rettelser sendes til præstegårdsudvalg.

Skole
Bilag

t2.

Eventuelt

13.

Protokol

Oplæst og godkendt.

14.

Næste mØde

10. november
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