Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 17. sep. 2013 kl. 18.30 i DGS.
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Dagsorden
Deltagere
Godkendelse af dagsorden
Godkendelse af referat fra forr. møde
Korte meddelelser:
a. sognepræsten

b. formanden

c. valgt kasserer
d. regnskabsfører

e. kirkeværgen

f. kontaktperson
g. præstegårdsudvalg
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h. kirkegårdsudvalg
i. aktivitetsudvalg
j. medarbejderrepræsentant
k. andre
Anlægsbudget.
Referat fra budgetsamråd
Se vedlagte bilag

Referat
Henry, Poul, Caroline, Judith, Claus,
Steen, Helle, Erik, Søren, Lene og Helle M
Punkt 7 udsættes til næste møde
Godkendt
Får den nye skolereform indflydelse på
tidspunkt for konfirmand undervisning?
Plejehjemsgudstjeneste d. 18. sep.
Høstgudstjeneste d. 22. sep.
Skader efter indbrud i DGS udbedres for
kr. 12.609,‐ Procedure ved tyveri og andre
uforudsete hændelser udarbejdes af
kirkeværgerne og formanden for
præstegårdsudvalget i samarbejde med
graverne.
Nyt tilbud på tækning af tag + 4 kviste i
DGS er indhentet: kr. 222.000 inkl. moms.
Tilbud på tømmerarbejde skal indhentes.
Husk børneattester på nyansættelser.
Hvalsø menighedsråd opfordrer til et
fællesmøde. Vi foreslår den 15. okt. efter
vores MR møde, der fremrykkes til kl.
17.00.
‐
Tilbud fra GIARS på legatgravsteder kan
ikke sendes til inkasso pga. ordlyden på
rykkere. Hvalsø arbejder med en
omformulering.
Tilbud på beskæring af træer på Kirke
Såby kirkegård lyder på kr. 30.500 inkl.
moms. Uffe går videre med sagen.
Bryllupsgave til Lotte.
Planlagte vedligeholdelses opgaver og
reparationer sættes i gang i løbet af 4.
kvartal.
Ny Forpagtningsaftale forberedes.
Møde i den kommende uge
Møde den 29. okt.
Gravermedhjælpervikar starter i uge 39.
Gennemgang af bilag med de udgifter vi
har fået bevilget.
Vi opfordrer Provstiudvalget til at sende
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Besparelsesmuligheder i budgettet til
Søstrene.
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Kalkmalerierne restaurering.
Orientering om besøg af nationalmuseet
samt overslag på forundersøgelse.
Våbenhusets udsmykning.
Hvordan med økonomien?
Dekoration – kunstnerisk udsmykning af
affaldsplads
Nedsættelse af udvalg til at lave udkast til
besvarelse af høringssvar om ny struktur i
folkekirken.
Medlemmerne bedes have stikord med på
mødet.
Evt.
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Protokol
Næste møde
Lukket møde.
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referater til os.
Restaurering koster kr. 65.000 inkl.
moms. Evt. overskud på budget 2013
anvendes.
Forundersøgelse koster kr. 215.000.
Konsulentbistand koster kr. 10.000.
Videresendt til provstiet.
Udsat til næste MR møde den 15. okt.
Konfirmand muren er udført.
Enighed om model 1: Få lovfæstet den
gældende ordning.
Poul og Judith skriver udkast til
høringssvar.
Godkendelse af Kirkegårdsvedtægt.
Snak om brug af kalender.
Den 15. okt. kl. 17.00

