Kirke Saaby Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. aug. 2017 kl. 19.00 i Den gamle Skole.
Dagsorden
Deltagere
1. Godkendelse af dagsorden
2. Opfølgning af referat fra forrige møde
3. Korte meddelelser.
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer
d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby
f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre

4. Kvartalsrapporten.

Udsendt af Kassereren

5. Lukning af Kirke Såby kirke.
Ændringerne i Kisserup kirke i den forbindelse.
6. Orglet i Kisserup kirke.
Der foreligger en udtalelse fra Domorganist
Kristian Olesen som har besigtiget orglet den
14. juli.
Udtalelsen vedhæftes.
Menighedsrådet skal tage stilling til det videre
forløb.
7. Rockkoncert.
Poul Stender vil afholde en koncert med en lokal
rockstjerne Thorbjørn Bredkjær fra Kirke Såby.
8. Anskaffelse af flagstang i Kisserup.
9. Indretning af kapellet ved Saaby Kirke til
andagtsrum. Kirkegårdsudvalget har på sit møde
den 2. august set på kapellet.
10. Kaffeliste

Referat
Afbud fra Lene og Knud
Godkendt med tilføjelse af punkt 8: Flagstang i
Kisserup.
Intet
a.
b. Budgetsamråd 29. august samt valg til
provstiudvalg.
c. Ændringer ang. Mobilepay på vej
Møde om styring af økonomi vedr. restaurering mm
afholdes mandag i næste uge.
g. Rikke og Mikkel skal på brændekursus, alle tre
gravere på grandækningskursus i løbet af efteråret.
h. Referat udsendt.
i. Håndværkertilbud indhentet.

Forelagt og godkendt.

Folder beskriver den nye situation.
P-pladsen i Kisserup udvides, kommunen kontaktes
mht. græsklipning og snerydning.
Ifølge orgelkonsulentens udtalelse trænger orglet til
hovedreparation, og der er muligvis angreb af
borebiller.
Der skal indhentes tilbud på arbejdet.

Udsættes, da kirken lukkes midlertidigt.

Vedtaget, afventer økonomi.
Der lejes udstyr fra Kirkefondet. PJS indretter.

Udfyldt.
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11. Eventuelt

12. Protokol
13. Næste møde

Praktiske opgaver ved høstgudstjenesten i Kisserup
aftalt.
PJS og kirkeværge laver liste over nødvendige
forbedringer og ændringer i forbindelse med
restaureringen af kirken.
Oplæst og godkendt.
12. sept.
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