Kirke Saaby Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. okt. 2017 kl. 19.00 i Den gamle Skole.
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 11.

3.

Opfølgning af referat fra forrige møde

Intet.

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

5.

Endelig budget 2018

a. Peter Borring har fået arbejdstelefon
24404869 og mail (pbso@km.dk).
Overtager kirkespisningen efter Pia
Kjærsgård afbud.
b.
c. Nyt bilag til regnskabsinstruks er
udfærdiget.
d.
e. Kirkegården tilmeldes digital
dødsanmeldelse.
f. Brandsyn udført uden bemærkninger.
g. Nyt FLØS-system under indfasning.
h. Intet nyt.
i. Snarligt møde i forbindelse med budget
2018.
j. Orientering.
k.
l. Orientering om det foretagne valg til
provstiudvalg.
Idé om internt kursus i brug af DAB for
menighedsrådet.
Årsbudget med afleveringskode
Kirke Saaby – Kisserup Sogns Menighedsråd
CVR-nr. 43777912, Budget 2018, Endelig
budget afleveret d. 05-10-2017 13:34
godkendt.

6.

Revisionsrapport regnskab 2016

Forelagt og taget til efterretning.

7.
8.

9.

Præstegårdens kloakproblemer
Ingolf orienterer
Evaluering af provstesynet

Orglet i Kisserup kirke.
Provstiet kan ikke bevilge 5% midler til
reparationen

Orientering.
Udsættes til næste møde, rapporter ikke
modtaget.
Det eventuelle borebilleangreb skal
undersøges nærmere og holdes under
observation.

10. Evaluering omkring
restaureringsarbejdet

Efter at der er indkommet tilbud fra
håndværkerne er prisen steget. Der blev
orienteret om restaureringsarbejdet.

11. Forhold omkring Kisserup kirke

P-forholdene debatteret, der er behov for
bedre orientering om parkering og skiltning.
Rør i jorden skal markere indkørslen til ppladserne på marken, og der fremstilles skilt
der angiver hvordan man skal parkere.
Aftale vedr. kirkebil skal undersøges nærmere.
(Henry)

16.
17. Eventuelt

Der skal ikke betales for papircontainer i
Kisserup.

18. Protokol

Oplæst og godkendt.

19. Næste møde

14. nov. Afbud fra Erik K. Hansen.

