Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 14. okt. 2014 kl. 19.00 i DGS
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud fra Mark

1

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt. 12 og 12A.

2

Opfølgning af referat fra forr. dagsorden

Ved Præstegårdsudvalgets arbejdsmøde den 12.
nov. følges op på oprydning i skabe i DGS.

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Gudstjenesten i Kirke Saaby Kirke den 26. okt. kl.
9.00 fastholdes.

b. formanden

Lejre kommune har givet dispensation for
lokalplanen til etablering af kirkegård.

c. kasserer

2. rykker vedr. manglende gravstedsbetaling er
udsendt. Kirkeværge rykker efter tilbagemelding fra
graver.

d. regnskabsfører

-

e. kirkeværge Såby

Energibesparelser er sat i værk. Varmestyring
forventes på plads snarest.

f. kirkeværge Kisserup

Tilbud på løvsuger og motorbør er modtaget.
Tilbuddene holder sig indenfor budgettet.

g. kontaktperson

Mus samtaler afholdt. Drøftelse af vigtigheden af at
bruge den nye fælles kalender.

h. kirkegårdsudvalg

Referater udsendt.

i. præstegårdsudvalg

Håndværkerudgiften til installering af brusekabine
på Fanøvej 2 deles over to budgetår.
Præstegårdsudvalget holder arbejdsdag den 12.
nov. Manglende referater fra udvalget udsendes nu.

j. aktivitetsudvalg

Referat udsendt. Næste møde d. 27. januar 2015.

k. medarbejderrepræsentant

-

i. andre

-

4

Menighedsrådets bem . til revisionsprotokolat af
17.9.2014 vedr. årsregnskab for 2013.
Se bilag.

Bemærkningerne gennemgået og godkendt.

5

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport taget til efterretning.

6

Kollekter ved gudstjenester. Hvilke organisationer
skal vi samle ind til.

Forslag efterlyses.
Enighed om indsamling den 24. december til Læger
uden grænser.
Der er sogneindsamling den 8. marts 2015 til
Folkekirkens Nødhjælp.

7

Drøftelse af priser på deltagelse ved kirkespisninger
og morgenmøder. Udsat fra mødet den 10 juni.

Følgende priser er vedtaget gældende fra 1.
december 2014:
Kirkespisning uændret 65 kr.
Morgenmøder 30 kr.

8

Drøftelse af kirkeblad og koncertbudgetter.
Udsat fra forrige møde.

Søren sender kommende koncertbudget til Anders.

9

Der er ønsker fra graverne om retningslinjer for
fotografering i kirken under kirkelige handlinger.

Poul orienterer graverne om retningslinjer.

10

Selvejerfest. 1. søndag i advent.
Hvordan skal vi fejre at Saaby kirke har været i
selveje i 100 år.

Festgudstjeneste. Folder om selvejerfesten laves af
Bent Godtfredsen. Reception i DGS.

11

Urnegrave i blomsteranlæg.

Orientering om udvalgets idéer og research fra
besøg på kirkegårde i Roskilde og Holbæk.
Projektbeskrivelse sendes til Provstiet.

12

Støttemur mod nord på Kirke Saaby Kirkegård.

Indhentede tilbud gennemgået. Revideret tilbud
indhentes. Herefter sendes Projektbeskrivelse til
Provstiet.

Judith læser fremover korrektur på kirkebladet.

Leasingaftalen udløber pr. 31. okt. Provstiet
ansøges om indkøb af ny maskine. Alternativ
indfrielse af restbeløb af leasingaftalen.

12A

Leasingaftale vedr. maskiner

13

Evt.

-

14

Protokol

Oplæst

15

Næste møde

11. nov. Kl. 19.00

16

Lukket møde

