Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 9. aug. 2016 kl. 18.00 i Den gamle Skole
Dagsorden
1. Deltagere

Referat
Afbud fra Claus Carmel og Helle Møbius

2. Godkendelse af dagsorden
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. Konfirmander tirsdag morgen. Anskaffelse af
måtte til våbenhuset udsættes til efter
renovering af kirken.
b. Budgetsamråd 7. september. Rykkerliste
gennemses og rykkere udsendes.
Tilladelse til restaurering af kalkmalerier er
givet fra stiftet. Svar på ansøgning til provsti på
ansøgning om midler til renovering af
varmeanlæg og inventar afventes.
c.
d.
e.
f.

Klargøring til høstgudstjeneste i gang.

g.
h. Møde 16. august
i.

Sandblæsningsopgaven drøftes senere.
Haveskuret afventer svar på byggeanmeldelse.

j.
k. Ferietiden har betydet ophobning af opgaver.
l.
5. Kvartalsrapport for 2. kvartal

Likviditetsproblem p.t. pga. udgifter til
konsulenthonorar til arkitekt på restaureringsopgaver.
Provstiet rykkes for svar. Kvartalsrapport for 2. kvartal
gennemgået og godkendt.

6. Evaluering af rapporten fra Ib Larsen
vedr. sandblæsning af Den gamle skole.

Ib Larsen deltog for at uddybe problemerne med
sandblæsning. Det aftaltes, at der skal udarbejdes to

forslag til teknisk løsning på renovering af facaden.
7. Orienterings- opstillingsmødet d. 13.
sept.

Opgaver til orienteringsmødet fordelt, 3 min. per
funktion om menighedsrådets arbejde siden sidste valg.

8. Fællesmøde med Hvalsø om
terrorismen der rammer os.

Forslag til fælles foredragsrække om kultur- og
religionsmøde og –sammenstød tiltrædes.

9. Fællesannoncering med Hvalsø i
Midtsjællands Folkeblad

Månedlig ”huskeliste” i Midtsjællands Folkeblad med
aktuelle arrangementer i kirkeligt regi.

10. Farve på nyt skur i præstegården.
I.W. foreslår hvidt med sort tag.

Beslutning: sort facade og sort tag, hvide vinduer.

11. Høstgudstjeneste i Kisserup.
Hvem gør hvad?

Pyntning af kors, græsslåning, halmballer er aftalt.
Servering af sandwich, øl og sodavand; scene og
pavillon stilles op.

12. Opsamling fra ÅRETS GANG I
MENIGHEDSRÅDET.

Drøftet.

13. Pokemon på kirkegården

Henstilling på hjemmesiden om at færdes på
kirkegården med respekt.

14. Kaffeliste

Udfyldt

15. Eventuelt
16. Protokol

Oplæst og godkendt.

17. Næste møde

22. september kl. 18.

