Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 9. august 2022 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
5.

Referat

Afbud fra Virginia Holst og Peter Castenheim.

c. Bjarne deltager i budgetsamråd

sammen med Henry. Radiogudstjenestens kollekt nåede op på 20.275
kr.

e. Hærværk på toilettet på kirkegården i Kirke Saaby. Der bør overvejes

at anskaffe sms-lås. Fjernsynet i kirken er ustabilt. Opgørelse over varmeforbrug sendt til provstiet.
f. Der indhentes pt. tilbud på istandsættelse mv. af graverbygningen.

Præstefamiliens boligforhold
Menighedsrådet bedes tage stilling til
følgende:
Leje af en midlertidig bolig og samtidigt snarest muligt indretning af kontor i konfirmandstuen.
og Miriam har modtaget et boligtilbud, som der skal tages stilling til inden
L2. august.
Hvis tilbuddet skal godkendes, forudsætter det, at menighedsrådet giver sit
samtykke til nedenstående plan:
o At Præsteforeningen og Roskilde Stift vurderer, hvor meget
præsten skal betale i husleje
PJS

Præstefamilien undersøger stad ig muligheder for lejebolig.
Men ighedsrådet anbefaler, at konfirmandstuen indrettes hurtigst muligt til
kontorfaciliteter. Der søges rådgivning i
provstiet mht. til udbudsmateriale og
Økonomi.

At der gives tilsagn fra Lejre
Provsti om tilskud til huslejen
(differencen mellem boligens
pris og den husleje, som præsten skal betale)
At præstefamilien endeligt kan
acceptere lejeboligen (som er
væsentlig mindre end præstegården)
At der indrettes kontor i konfirmandstuen med
o Samtalerum
o Kontor til præst og
sekretær
o Arkiv {flyttes til arkivrum - nuværende teknik- og
depotrum)
Yderligere information på mødet
5.

Status på renovering af præstegården

Formanden rykker arkitekt og søger rådgivning hos provstiets bygn ingskyndige
for at fremskynde processen.

7.

Kvartalsrapport 2. kvartal
Bilag fremsendes senere

Forelagt og godkendt

8.

Anlægsprojekter

Vi har ikke modtaget refusion fra prov-

stiet for udførte arbejder.
Vi skal huske at sØBe om totalbeløb inkl.

moms ved ansøgning til provstiet om anlægsmidler.
9.

10.

Sæsonstart kirkelige aktiviteter for
børn og voksne

lndretning af DGS
Oplæg v/Mette og PJS

MorgenmØder, kirkespisning, børnear-

rangementer, samtalesaloner m.v. arrangeret.
Forslag om anskaffelse af container

til op-

bevaring. Aktivitetsudvalget arbejder videre med løsningsmodeller.

tL.

Renholdelse af udendørsareal ved

Kommunen har henvendt sig vedr. vedli-

DGS

geholdelsen.
Formanden har svaret og udbedt sig en
oversigt over, hvornår og hvor ofte kommunens folk varetager renholdelsen.

HØring over lov om ændring af lov om

L2.

menighedsråd, lov om folkekirkens
Økonomi og lov om forsØB ifolkekirken
Menighedsrådet har mulighed for at
indsende høringssvar inden 1-8. august.

13.

J

udith indsender høringssvar:

Tilslutning til forslaget bortset fraforhøjelse af stiftsbidraget.
Der bør fastsættes tidsfrist mht. offentlig-

Bilag.

gørelse af dagsorden, referater mv. fra

Selve lovforslaget kan læses på DAB
(77 sider)

pu-møder.

Kaffelisten a ugu st-septem ber

Udfyldt

Bilag

L4.

Eventuelt

Området/plænen Øst for Kirke Saaby
kirke er forskønnet efter fældning af de
store grantræer, godt udgangspunkt for
udviklingsplan.

15.

Protokol

Oplæst og godkendt.

16.

Næste mØde

Tirsdag den 13. september
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