Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
tirsdag den 9. november kl. 18.30 i Den gamle Skole

Afbud fra Judith Nielsen, som
stedfortræder er indkaldt: Birte Steffensen
Afbud fra sognePræsten og Vibeke
Mortensen. Arthur Sørensen er indkaldt i
Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af pkt. 10, 1L og
L2.

Opfølgning af referat fra
møde

forige

Norte meddelelser:
lntet til referat.
8 murankre er nu banket løs. De er
totalt gennemrustne.
Regning for udvendig kalkning af

a. sognepræst
b. formand
c. kasserer

d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge KisseruP
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
i. aktivitetsudvalg
k. medarbeiderrePræsentant
l. andre

Kisserup Kirke fremsendt.

c.

Vi forespørger om kirkegårdstakster i

provstiet.

d.
e.

Debitorlisten skal gennemgås.
lntet til referat.
Pc'en fra streamingen er flyttet tit
graverbygningen.
Problemet med kalenderen er løstKnæfaldet trænger kraftigt til

fornyelse.
Flere af træerne v. graverhuset og
ved kirkemuren tr€enger til faeldning

/

styning.
lnspirationsdag for kirkegårde i januar.

f. lntet til referat
g. Kun 1 ansøgning
sogn ehj æl persti

til
IIi

n

gen.

Gang iAPV-processen og udvikling af

undersøgelsesskema.
23.L1. introkursus for nyansatte i
folkekirken, hvor Berd og Michael

deltager.
julefrokosten finder sted På DGS.

h.

i.

lntet til referat.
Orientering om status for

j.

præstegårdsudva gets a rbejd e.
Samtalesalonen kommer i gang.
I

julefrokosten er vel tilrettelagt.
Den 28.11, 1.søndag i advent inviteres
til udstilling af julekrybber i
våbenhuset. Efter højmessen er der
planer om at afholde en lille julebasar

i

DGS.

k.
l.
Budget ZOZL, oPfrlgning og status
Valg i henhold til vedtægterne
Formand
Naestformand
Kasserer
Kirkeværger
Kontaktperson
Sekretær
Bygningskyndig
U nderskrift sberettiget

Valgaf nyt MR-medlem
Da Helle Lundø er udtrådt, skal en af
stedfortræderne vælges i hendes

lntet til referat.
lntet til referat.

Budgettet balancerer.

Henry Petersen
Virginia Holst
Erik K Hansen

Bjarne Jægerskou/Vibeke Mortensen
Mette Holst
Judith Nielsen
Peter Castenheim
Erik K Hansen

Arthur SØrensen er valgt.

sted.

Dr$ftelse af særlige økonomiske
prioriteringer i de kommende år - en
overordnet indledende drØftelse af
diverse pengekrævende initiativer og
satsninger, der ønskes prioriteret i
f u n ktio n spe ri od e n ?:020-2424
{foreløbig har følgende vaeret på tale;
midler til omlægning af kirkegårdenes
udtryk til mere park/have-Præ8,
mid ler til vedligeholdelsesopgaver i
præstegården,
ommøblering/indretning af DGS, så

Punktet drøftet. Enighed om at
prioriteringer skal behandles på fremtidige
møder.

rummene bliver hYggeligere og
pænere).
9.

Punktet drøftet. Enighed om, at de
Drøftelse og stillingtagen til forslag
om generel ændring af dagsorden På enkeltes udvalgsområder vil blive drøftet
MR-m6derne.
på skift..
Jeg har tidligere foreslået, at der
afsættes mere tid til at gå i dYbden
med arbejdet i udvalgene og i
enkeltmandsfu nktionerne. Mit forslag
er, at vi på hvert MR-møde gennem
kalenderåret på skift zoomer ind på
udvalgene og
enkeltmandsfu nktionerne gennem et
fast, tilbagevendende
dagsordenspunkt å 3G60 minutter til
orientering v/udvalgsformand og
eft erf6l gende spørgsm åUd røft elseDette vil sikre mere indsigfi og
forståelse for arbejdet, kvalifi cere
MR-rådsbeslutninger samt sikre et
stØrre ejerskab i det samlede
menighedsråd til opgaver der
varetages i udvalgene og
enkeltmandsfu nktionerne.

10.

Ansøgning fra organisten

Ansggning imØdekommet.

11.

PJS: Hvad BØr vi den 8. 12.21 vedr.
ældregudstjeneste i Kirke SaabY.

Vi vurderer ikke, at vi kan tage ansvaret

1.2.

Ønske om el-lader i KisseruP

Ansøgning orn el-stander afslået.

13.

Kaffelisten december - februar

Opdateret frem til og med 12. december.

t4.

Eventuelt

lntet til referat.

15.

Protokol

oplæst

16.

Næste møde

14. december ZOZL, kl. 18:30.
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de ældres transport.

