Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 10. maj. 2016 kl. 18.00 i Den gamle Skole
Dagsorden
1. Deltagere

Referat
Afbud fra Helle Møbius og Poul Joachim Stender

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

b. Konstitueret provst fra Holbæk under Lars
Munchs sygeorlov.
c. Bonner fra Brugsen skal afleveres i samme
måned inden den 1. til regnskabsfører.
Liste over indehavere af kort til Brugsen føres af
kasserer.
e. Nationalmuseet har fremsendt rapport vedr.
kirkens historiske inventar.
f. Udendørslys monteret, er sensorstyret. Lys over
P-pladsen tændes kun ved aftenarrangementer.
Nyt klaver til Kisserup undervejs.
g. Rikkes kursus er aflyst pga. manglende
tilslutning. Kirkesanger ferie i næste uge.
h. Referat udsendt. Urnegravsanlæg påbegyndes
snarest.
i. Planer om fornyelser og renovering indendørs i
Den gamle Skole. Oprydning på loftet foretages.
Budget 2017 forberedes.
j. Referat udsendt.
k. Mark ferie i næste uge.
l. Aftale om lån af marken til høstgudstjenesten
indgået.

5. Kvartalsrapport 1.1. 2016 – 31.3. 2016

Intet at bemærke. Godkendt.

6. Evaluering af medarbejdermødet d. 3. april

Arbejdsbeskrivelser tages op til revision.

7. Underskrift af protokoller fra bygningssyn

Foretaget.

8. a. Farvevalg til mur på Den gamle Skole
b. Farvevalg indendørs Den gamle Skole

a. Der afsættes to farveprøver på muren ved
bagindgang, hvorefter beslutning tages.
b. En varm hvid farve til lokalerne.

9. Det kommende menighedsrådsvalg.
Poul foreslår en valgbod.

Valgbod arrangeres. Diverse materialer til rådighed
fra KM og Landsforeningen.

10. Møde med byens flygtninge

Aktivitetsudvalget arrangerer.

11. Planlægning af budget 2017

Dato for møde i budgetudvalg fastsat.

12. Grundlovsarrangementet

Mødetid kl. 10 til klargøring.

13. Status på restaureringen af kalkmalerier og
kirkerum

Af kirkekapitaler udbetales til understrygning af tag
på Kirke Saaby kirke.

14. DAP

Den nye version forevist.

15.
16. Kaffeliste

Udfyldt.

17. Eventuelt
18. Protokol

Oplæst og godkendt.

19. Næste møde

14.06.2016

