Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. april 2016 kl. 18.00 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Henry Petersen og Mark Kjær. Lene hvas
deltog i punkt 1-4.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt med rettelser

3. Opfølgning af referat fra forrige møde

I forbindelse med godkendelse af regnskabet blev
det besluttet, at søge om tilladelse til at hensætte
200.000 kr. til restaurering af kirken.

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

c. Beslutningsreferater i dataarkivet skal være de
underskrevne fra menighedsrådsmøderne.
e. Midler til understrygning af kirkens tag skal
søges af 5%-midlerne.
f. El-arbejde påbegyndes i uge 17. DONG-regning
er tjekket, alt i orden.
h. Urnegravsanlæg påbegyndes.
i. Sandblæsning af Den gamle Skole kan foretages
efter den 5. juni.
j. Der mangler praktisk hjælp til børnedagen den
20. maj. Drøftelse af behov for telt til grundlovsdag
og andre arrangementer. Referat udsendes snarest
fra udvalgsmødet.

5. Evaluering af påsken i kirkerne

God palmesøndag, mange deltagere,
skærtorsdagsmiddag i forsamlingshuset var et
hyggeligt arrangement, langfre.ag var kold,
Påskelørdag stemningsfuld, måske skal vi vælge
fakler i stedet for bål. Påskesøndag med lurblæsere
flot.

6. Kirkens mission blandt ateister, Islam og den
nye afgud - forbrugerisme Hvad gør vi?

Drøftelse af ateisternes mission om udmeldinger af
folkekirken. Ønske om at mødes med de
flygtninge, der er flyttet til byen, drøftes på næste
møde.

7. Drøftelse vedr. det kommende valg til
menighedsrådet.
Se vedhæftede debatoplæg.

Debatoplægget anvendt som udgangspunkt for
drøftelse.
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Tages op igen på næste møde.
8. Støtte til workshop for Sawarabykoret

Da koret ikke er ansat mere, kan menighedsrådet
ikke dække udgiften til workshop.

9. Ændring af samarbejdsaftalen mellem Saaby
og Kisserup.

Skal ændres, således at det fælles menighedsråd
består af 2 personer fra Kisserup og 7 fra Kirke
Saaby sogn.

10. Eventuelt

Næste møde:
Evaluering af medarbejdermødet 3. april.

11. Protokol

Oplæst og godkendt

12. Næste møde

10.05.2016
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