Kirke Saaby - Kisserup menighedsråd afholder
menighedsrådsmøde
Tirsdag den 12. sept. 2017 kl. 19.00 i Den gamle Skole.
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Lene Hvas , Helle Lundø og Annette Greve

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med tilføjelse af punkt 10

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

a. Vikaren i PJS´s orlovsperiode bliver Peter
Borring Sørensen, som ordineres i Roskilde
Domkirke den 25. september. Han bliver sat
ind i arbejdet her inden han begynder.
b. DAP-kursus 9. oktober.
c. Kasseeftersyn, bilag til regnskabsinstruks skal
ajourføres. Mobilpay tæt på ibrugtagning.
d.
e. Vi har fået bevilget penge til digitale
kirkegårdskort.
f. Orgelsagen tages op senere.
g. Rikke har været på brændekursus, Mikkel skal
senere. Introkursus for førstegangsansatte
(endagskursus) er obligatorisk, afholdes til
foråret.
h. Kirkegården m.v. gennemgået af kirkeværge
og formand for kirkegårdsudvalget.
i. Forskelligt udstyr i præstegården skal
udskiftes.
j. Ideer til anderledes påskefejring langfredag
sammen med Rye kirke.
k.
l. P-plads i Kisserup på marken under
forudsætning af, at området bevares som
natur. Kommunen anmodes om at opmale pbåse på pladsen foran kirken, inkl.
handikapparkering.

5. Udbedring af mangler ved Kirke Saaby kirke ifm.
renovering.

Bilag vedlagt.
Mangellisten indarbejdes i arkitektens videre arbejde.

6. Orientering fra budgetsamråd samt valg til
provsti.

Driftsbudget 2018 fremlægges på næste mr-møde.
Provstiudvalg valgt.

7. Indkøb af nye stolelys til Kisserup kirke.

Det undersøges nærmere, om stagerne kan fastgøres
og om vi har penge nok på budgettet.

8. Tidspunkt for tænding af udendørslys på kirken i
Saaby.

Tændes ved sommertids ophør.

9. Procedurer vedr. refusioner fra provstiet.

Orientering om procedure, der kan udbetales a conto
undervejs i et forløb. Husk, at honorering af regninger
sker med 30 dages betalingsfrist. Tages op i provstiet.

10. Orientering om provstesyn

Referat udsendes fra provsten.

11. Kaffeliste

Udfyldt

12. Eventuelt

Ved budgetsamrådet blev der opfordret til at tage
mobning i folkekirken op, tages op ved en senere
lejlighed.

13. Protokol

Oplæst og godkendt.

14. Næste møde

10. oktober

