Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11. nov. 2014 kl. 19.00 i DGS
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud fra Poul og Lene.

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med enkelt tilføjelse til punkt 4

2

Opfølgning af referat fra forr. dagsorden

Godkendt

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

-

b. formanden

Orientering om leasingaftale på maskine samt
reparation af fyret i Kirke Såby Kirke.

c. kasserer

Kasseeftersyn den 18. nov.

d. regnskabsfører

-

e. kirkeværge Såby

Ansøgning om dækning af udgift til reparation af
fyret i Kirke Såby Kirke sendes til provstiet.
Svar på brev af 30. okt. vedr. kirkegårdsmuren
sendes til Roskilde Stift via provstiet.

f. kirkeværge Kisserup

Nye maskiner indkøbt.
Orientering om taksators besigtigelse af stormskade
på Kisserup Kirkes tårn med henblik på
understrygning af tårnets tag.

g. kontaktperson

Orientering om afholdte og kommende møder med
medarbejdere.
Tinnes kommende arrangementer skal med i
menighedsrådets aktivitets kalender (kaffeliste).
Stålskab, der kan aflåses, indkøbes til
graverkontoret i januar 2015.

h. kirkegårdsudvalg

Afventer svar fra provstiet vedr. anlæg af Urnegrave
i blomsteranlæg på Kirke Såby Kirkegård.

i. præstegårdsudvalg

Arbejdsmøde 12. nov. med gennemgang af DGS og
Henrys bolig.

j. aktivitetsudvalg

Pris på køb af drikkevarer til kirkespisning skrives
fremover på sanghæftet.
Kirkekoncert i Kisserup Kirke den 12. nov. er gratis.
Kommunikation i forbindelse med aktiviteter tages

med som punkt på næste MR møde.
k. medarbejderrepræsentant

Orientering

i. andre

-

4

Valg af: Formand – Næstformand – Kasserer –
Kontaktperson – Kirkeværger – Bygningskyndig –
Sekretær - Underskriftberettiget.

Formand genvalg af Henry. Næstformand genvalg af
Judith. Kasserer genvalg af Erik. Kontaktperson
genvalg af Helle L.. Kirkeværge Kirke Saaby genvalg
af Uffe. Kirkeværge Kisserup genvalg af Ingolf.
Bygningskyndig genvalg af Henry og Ingolf.
Sekretær nyvalg af Judith. Underskriftsberettiget
genvalg af Erik.

5

Vedtagelse af det tilrettede budget for 2015

Det tilrettede budget for 2015 er vedtaget.

6

Hjælp til rollen som arbejdsgiver vedr. deltagelse i
kursus sammen med sikkerhedsrepræsentanten 22
timer. H.L.

Claus og Lotte deltager i kursus.

Evt.

Ingolf og Mark sælger løv sugeren i Kisserup.

7
8
9

10
11
12
13

Kaffelisten udfyldt til og med 8. marts.
14

Protokol

15

Næste møde tirsdag d. 9. dec.

16

Lukket møde

Oplæst

