Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
tirsdag den 13. september 2022 kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

Afbud fra

2.

Godkendelse af dagsorden

Punkt indsat

3.

Opfølgning af referat fra forrige mØde

4.

Korte meddelelser:
c. 6500 kr. indkommet ved indsam-

a. sognepræst
b. formand
c. kasserer

ling fra genudsendelse af Tadre-

Mølle-gudstjenesten. Provstiet udbetaler ikke regninger, selv efter

d. regnskabstører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre
5.

PJS

meget lang ventetid. Menighedsrådet fremsender en klage til provsten med cc til stiftet.

j. referat udsendt

Status på ombygning/indretning af konfirmandstuen til kontorfaciliteter

Arbejdet er gået i gang. Der er sat
væg op mellem kontor og mødelokale.

6.

Status på renovering af præstegården

Arkitekten vurderer, at udbudsmaterialet ligger klar i midten af oktober.

Menighedsrådets repræsentanter i
byggeudvalget vil rette henvendelse til arkitekten med henblik på
at der afholdes byggemøder med
regelmæssige mellemrum.
7.

Udbetaling af Nordea-donation til møbler
DGS

i

Menighedsrådet bevilger 8.245 kr.
af Nordea-donationen til møbler i
Den gamle Skole.

8.

Provstidagen den 24. september
Bilag fremsendes senere

Hjælpere: Mette, Henry, Bjarne,
Judith, Vibeke, Peter, Arthur.
Der skal hurtigst muligt indkaldes

til

planlægningsmøde (Henry).
Når tiden nærmer sig, ved vi mere

om hvordan vejret bliver.
bon'er skal anføres "provstigudstjeneste".
På alle

9.

Planlægning af menighedsmødet den 5. ok-

Oplæg:

tober

Henry: Om menighedsrådets arbejde i almindelighed
Judith : Kirkegårdenes fremtid

Ginny: Præstegården
PJS: Om

det kirkelige arbejde

I dagspressen skal der gøres op-

mærksom på, at man skaltilmelde
sig, selv om det er gratis.
10.

Energibesparelser - hvor og hvordan skal vi
sætte ind?
Graveren efterlyser retningslinjer vedr. fx opvarmning af kirkens lokaler

Kirkebygning Saaby: 14-15 grader
Den gamle Skole: i.9 grader
Kisserup Kirke: der tændes for var-

men 6n time før gudstjenesten.
Julebelysning: kl. t7-20 fra første
søndag i advent

11.

lndretning af DGS
Er der brug for yderligere tiltag vedr. brug af

til Helligtrekonger.

Ny huskesedler hænges op.

DGS?

L2.

Henvendelse vedr. lån af lokaler

Lejre Kunstforeningen Ønsker at
låne lokale til udstilling og general-

forsamling i februar 2023.
Præstegårdsudvalget tager stilling

tilforespørgslen.
13.

Kaffelisten september - november
Bilag

Udfyldt

L4.

Eventuelt

Affaldssortering på næste møde
Præstegårdsudvalget bedes udarbejde oplæg

15.

Protokol

Oplæst og godkendt

15.

Næste møde

Tirsdag den LL. oktober
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