Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 15. okt. Kl. 18.30 (NB. Bemærk tidspunkt)
Mødet med Hvalsø er udsat.

0

Dagsorden
Deltagere

Referat
Afbud fra Lene, Caroline og Steen.

1.

Godkendelse af dagsorden

2.
3.

Godkendelse af referat fra forr. møde
Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Godkendt med tilføjelse af følgende pkt.:
Pkt. 10 Godkendelse af dankort til
graverne.
Pkt. 13 Evaluering af Hospice Sjælland
støtte arrangement.
Pkt. 13A Telefonregning.
Godkendt

b. formanden

c. valgt kasserer
d. regnskabsfører
e. kirkeværgen

Starter Bergman Filmklub fra januar 2014.
Nødvendig med ny Plasma skærm 50” og
kamera til Kirke Såby Kirke. Tilbud lyder
på 15 –20.000 kr.
Projektor i DGS skal udskiftes.
Tilbud vedr. stillads når kalkmalerier skal
renoveres. Der er taget kontakt til
Nationalmuseet.
Plan for Julegudstjenester.
Fælles Julefrokost for MR, kor og
personale.
Korets 20 års fødselsdag fejres den 26.
januar 2014.
Ansøger om fritagelse for
vandafledningsafgift på kirkegårdene.
Indhentet tilbud på maling af graver‐
bygning. Endnu et tilbud indhentes.
Peter Saabyes bygnings mangelliste med
gennemgås.
‐
‐
Lindetræer beskåret på Kirke Såby
Kirkegård. Stubbe skal fjernes senere.
Varmeanlæg virker nu efter besøg af nyt
firma. Uffe undersøger hvad en ny
serviceaftale koster.
Være opmærksomme på at det haster
med nyt stråtag på DGS.
Invitation til at besøge en
Evangelisk/Luthersk menighed i Polen.
Evt. udflugt i 2014.
Tilbudsaccept af kalkning udvendig og

f. kontaktperson
g. præstegårdsudvalg

h.
i.
j.
k.

kirkegårdsudvalg
aktivitetsudvalg
medarbejderrepræsentant
andre

4.

Revisionsprotokollat vedr. Årsregnskab
2012 fremlægges til underskrivelse
HP

5.

Høringssvar vedr. folkekirkens struktur
PJS. JN.
Lukning af Kisserup kirke.
PJS

6.

7.

Våbenhusets udsmykning.
PJS

8.

Kirkegårdsvedtægt og folder for
Kisserup
JN.

9.

Kopieringsaftale med KODA
PJS
Godkendelse af dankort til Graverne

10.

understrygning af tag på Kisserup Kirke.
Etablering af materialeplads påbegyndes i
uge 44.
Der foretages oprydning i Kapellet uge
43/44.
Kursus i lønforhandling.
Lejre Kommune leder p.t. efter
originalskøde på DGS.
Matrikelkort over Kirke Såby Kirke,
kirkegård, præstegård og DGS
gennemgået.
Skal undersøges hos kommunen om
engstykke med betegnelse 60 må udvides
til kirkegård.
Reparationer og vedligeholdelser af
Præstegård er ved at være færdigt.
Små reparationer i DGS er udført.
Indhenter alternativt tilbud på tagdæk‐
ning af DGS.
Referat fra sidste møde udleveret.
Møde den 29. oktober.
Claus er godkendt som medlem af Lejre
provstiudvalg.
Forslag til lysglobe til Kisserup Kapel.
Protokollat fremlagt og drøftet. Revisors
bemærkninger taget til efterretning.
Årsregnskab underskrevet og sendes til
Provstiet.
Godkendt. Sættes på hjemmesiden og
kopi sendes til Kristeligt Dagblad.
Vi ønsker ikke Kisserup Kirke lukket. Vi
har et godt kirkeliv med mange
besøgende og arrangementer. Poul og
Ingolf laver udkast til et åbent brev til
Kirkeministeren.
Vedtaget at teknisk udsmykning i kirkens
sideskib er vigtigere at få lavet i år end
udsmykningen i våbenhuset.
Våbenhuset opryddes af Poul, Henry og
Uffe og ny udsmykning udsættes.
Tillæg til vedtægtens § 28 gennemgået og
vedtaget.
Udvalget arbejder videre med layout af
Folder og udgiver.
Menighedsrådet laver Basis aftale med
KODA.
Godkendt med et beløb på 5.000 kr.
Kasserer sørger for at oprette det.

11.

12.

Drøftelse af om MR evt. skal oprette en
sorggruppe
CL:
Evt.

13.

Evaluering af Hospice Sjælland aften

13A. Telefonregning
14.
15.
16.

Protokol
Næste møde
Lukket møde.

Aftalt at vi henviser til Lise Traps
sorggruppe i Soderup.
Henvisning på hjemmesiden.
Stramme op på oprydningen, når DGS
lånes ud.
Ny dato for fællesmøde med Hvalsø
Menighedsråd følger.
Fremover skal der være styr på det
praktiske samt på teknikken i kirken. En
person fra menighedsrådet styrer det
praktiske ved arrangementet.
Fakturaspecifikation fra TDC er
gennemgået.
Den 12. november

