Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den. 9. febr. 2016 kl. 18.30 i Den gamle skole
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Ingolf Wilstrup og Helle Lundø

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med rettelser

3. Opfølgning af referat fra forrige møde
4. 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

a.
b. Kalkmalerier, afslag fra Oticon på
fondsmidler. Nationalmuseet kommer i
kirken den 25. februar mellem 10-13. Nyt
vindue i graverhus efter indbruddet
etableret, regning ekspederes til
forsikringsselskab. Koncertplan udarbejdes
snarest.
c. Søren skal have originalbilag til regnskabet.
d. Lånetilbud vedr. lejebolig udsættes. Kort til
Brugsen anskaffet, skal anvendes ved
indkøb.
e. Spørgeskemaundersøgelse vedr.
kommunens betaling af gravsteder til
ubemidlede. Ny vaskemaskine indkøbt til
graverhus.
f.
g. Mark på graverkursus i uge 9, Rikke på
kursus i blomsterbinding i maj.
h.
i.

Nyt gasfyr installeret i præstegården.

j.

Johanne Schmidt Nielsen kommer til
grundlovsdag.

k. Kapellet i Kisserup ryddet.
l.

5. Tema for året:
Kunne være – at alt hvad vi foretager os har
det mål: At forkynde Jesus som guds søn og
verdens frelser. Er vi nok fokuseret på det i
vore arrangementer?
6. Annoncering af gudstjenester og kirkelige
arrangementer i Kirke Såby og Kisserup ud
over opslagstavlerne.
7. Vielser i Kirke Såby og Kisserup kirker.

Vi forsøger at fastholde perspektivet i årets
arrangementer.

Kontakt til bylauget om at få opslagsplads på
tavlen ved skolen.
Tilslutning til forslag om, at bryllupper for personer
uden tilknytning til sognene i provstiet fordeles
mellem provstiets præster.

8. Urnegrave i blomsteranlæg Kirke Saaby
Projekt godkendt, fremsendes til provstiet.
kirkegård afd. D.
9. Drøftelse om indretning af arkiv på loft i DGS Præstegårdsudvalget arbejder videre med sagen.
for præstegårdsudvalg – kirkegårdsudvalg kontaktperson m.m.
10. Nøgler
Gennemgang af hvilke nøgler, der findes hos
medarbejdere og menighedsrådsmedlemmer
foretaget.
11. Udsendelse af fakturaer

Det blev besluttet, at fakturaer fremover sendes til
modtagerens e-boks.

12. Rykkerprocedurer

Første rykker pålægges et gebyr på 100 kr.

13. Eventuelt
14. Protokol
15. Næste møde

08.03.2016

