Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
tirsdag den 14. december k!. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning af referat fra forrige
møde

lntet at bemærke

4.

Korte meddelelser:

a) lntet til referat.
b) Husk tilmelding til dag om inspiration t

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

Afbud fra Judith Nielsen, Kirsten Dybvad
Mikkelsen
Punkt 8 og 9 indsat. Efterfølgende
punkters numre rettet.

kirkegårdsdag.

lntet til referat.
d) Husk navn og formål skrevet på boner
flest muligt bilag til regnskab inden
c)

nytår. Scan boner med mobilen og send
bonen elektronisk i stedet for i papir

telefon i stykker. Ny skal
købes. Graverne har været meget
belastet af andet arbejde i granperioden

e) Gravernes

f)

Udendørs stikkontakt etableres på

graverhuset i Kisserup.
g) lntet til referat.
h) Minder om temadag ijanuar.
i) Se punkt 6.

j)

Møde ijanuar med fokus på
hjemmesiden.

k) lntet til referat.
l) lntet til referat.
5.

Corona-tiltag

6.

Sager fra præstegårdsudvalget
Forelægges på mødet

7.

Træbeskæring/styning på Kirke Saaby
kirkegård

Luciaoptog afholdes KUN for sangerne og
deres forældre.
Skoleafslutning fra kirken til skolen ligger
på hjemmesiden.
Skimmelsvamp fundet i gangen. Provsten
er tovholder på sagen.
Ved fældning af træerne vil kirkemuren

kunne bevares. I modsat fald vil

Bilag: Udkast til skrivetse tit
provstiudvalget
Underskrift berettiget person

8.

rodvæksten ødelægge muren.
Udkastet godkendes.
U

nderskriftberettiget persons arbejde sker

i henhold til menighedsrådslovens § 9 stk.
9 og menighedsrådsforeningens vejledning
i menighedsrådsa rbejde.
9.

Elektroniske bilag

Pr 01.01-.2022 bliver regnskabsbilag KUN

arkiveret elektronisk. Specielle bilag kan
efter beslutning også gemmes på anden
vis.

10.

Kaffelisten december

- februar

LL. Eventuelt

Gennemgået
Fælles arbejdsdag den 28. januar 2022kl.
10 med formål at gennemgå

menighedsrådets fysiske arkiv og få ryddet
op.
L2.

Protokol

Protokol oplæst

13.

Næste mØde

1.1..

januar 2022
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