Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder mØde

tirsdag den 8. februar kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

L.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning af referat fra forrige

Referat fra lukket møde

møde

underskrevet.

4.

L1-.

januar

Korte meddelelser:
e. Betaling af Officepakken skal
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer

organiseres via kirkens kort. Domæne:
Kirkesaaby-kirke.dk er oprettet.
f. Tagsten faldet ned fra tårnet

d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre

i

Kisserup i forbindelse med stormen.

Kisserupborgere ønsker at opsætte
ladestandere på p-pladsen,
menighedsrådet vil ikke give tilladelse

til, at p-pladsen fyldes op, så der ikke
er plads til kirkegængere.
g. Corona-tilfælde i personalegruppen.

h. Referat udsendt.
i. Skimmelsvamp i præstegården

betyder, at vægge og gulve skal
fjernes. Konfirmandstuen fu ngerer
under byggearbejdet som bolig for
præstefamilien. Provstiet står for
projektet.

j. Referat udsendt. Hjemmesiden
underkastes nærmere analyse.
5.

Valg af 1 medlem tilvalgbestyrelsen

Bi

6.

Valg af 2 medlemmer til
kirkegårdsudvalget

Arthur Sørensen og Birte Steffensen valgt.

7.

Oprydning i arkiv, lofter mm.

Skabe og lofter skal gennemgås, og der
skal ryddes op.

Færdiggørelse

rte Steffensen

va lgt.

8.

Affaldssortering, nye retningslinjer

Formanden undersøger hvilke regler der
gælder fra 1. april.

9.

Budget 2022, status ved årets
begyndelse (EKH)

Dr6ftelse; der er ikke midler til andet end
det mest nØdvendige, idet der allerede fra
årets begyndelse er et stort underskud.

Prloritering at opgaver nævnt I
Synsrapport 14. juni 2021- (efter
bud getlægn in g for 20221
Bilag.

Fra kirkegårdsudvalget

10.

o

o

o

Beskæring og fældning af
træer på Kirke Saaby

kirkegård, fornyet
henvendelse til provsti (bilae)
Foreløbigt udkast til
Udviklingsplan for Saaby
kirkegård, orientering og
drøftelse.
Pleje- og vedligeholdelse på
kirkegårdene.

o
o

Henvendelse til provstiet
Udvalget arbejder videre med ideer

til inspirationsture og inddragelse
af lokalområdet.

o

lndholdet af pleje- og
ved ligeholdelsesaftale lægges på

hjemmesiden

Bilag.

Kaffelisten februar-marts - april

11.

Udfyldt

Bilag

Eventuelt

L2.

På næste mØde: aflevering af regnskab.

Søren Christensen deltager.

Kirkeværge indkalder til arbejdsdag 18.-1-9.

februar til rydning af grantræer.
13.

Protokol

Oplæst og godkendt

L4.

Næste mØde

8. marts 2022
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