Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
tirsdag den 13. november 2018 kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden
1.

Deltagere

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

Referat
Afbud fra PJS, Lene Hvas.
Arthur Sørensen indkaldt og mødt som
stedfortræder for Lene Hvas.

a.
b.
c. PJS har fået ny kirkenet-pc
d.
e. De digitale kirkegårdskort er klar til
brug. Adgang til www.findgravsted.dk
er aktiv.
f. Udendørs belysning er sat i værk.
g. Graverne fik i år 2.-pladsen på
grandækningskurset.
h. Referat udsendt.
i. Store budgetoverskridelser på
udvalgets konto pga. uforudsete
udgifter.
j.
k.
l.

5.

Kvartalsrapport 3. kvartal 2018

Forelagt og godkendt.

6.

Kasseeftersynprotokollat 14. august
2018
Status på restaurering af
kalkmalerier og istandsættelser i
Kirke Saaby kirke

Forelagt og taget til efterretning.

7.

Sagsbehandlingen vedr. sidste etape er gået i
stå i stiftet. Menighedsrådet fremsætter en
klage over forløbet.

8.

Håndtering/arkivering af post samt
fortrolige dokumenter
Bilag vedhæftet

Udvalget arbejder videre med sagen.

9.

Valg i henhold til vedtægterne
Formand
Næstformand
Kasserer
Kirkeværger
Kontaktperson
Sekretær
Bygningskyndig
Underskriftsberettiget

Formand: Henry Petersen
Næstformand: Virginia Holst
Kasserer: Erik K. Hansen
Kirkeværge Saaby: Bjarne Jægerskou
Kirkeværge Kisserup: Vibeke Møller
Mortensen
Kontaktperson: Claus Carmel
Sekretær: Judith Nielsen
Bygningskyndig: Henry Petersen. For
udlejningsejendom: Bjarne Jægerskou
Underskriftsberettiget: Erik K. Hansen

10.

Forpladsen ved Den gamle Skole
Indretning og anvendelse

Drøftelse, præstegårdsudvalget tager sagen
op.

11.

Opsparede midler til materialeplads
i Kirke Saaby ønskes konverteret og
frigivet til renovering af området
med kistefællesgrave i Kisserup.
Kirkegårdsudvalget

Godkendt.

12.

Parkering i Kisserup
Indsigelse fra ejeren af marken bag
kirken

Det lånte område vil blive retableret, når
Kirke Saaby kirke genåbner. Der afmærkes
med bånd, så parkering finder sted inden for
det afmærkede område, og båndene fjernes
igen efter kirkelige handlinger.

13.

Budgetoverførsel vedr.
udlejningsejendom
Præstegårdsudvalget, bilag

Inden regnskabsafslutning 2018 skal der
indskrives en eventuel henlæggelse til
udlejningsejendom.

14.

Finansiering af diverse anskaffelser
vedr. Den gamle Skole
Præstegårdsudvalget

Udgiften finansieres af henlagte midler fra
Nordeadonationen.

15.

Løbesod på loftet i Den gamle Skole
Præstegårdsudvalget

Præstegårdsudvalget arbejder videre med
sagen.

16.

Ansøgning om kr. 13.000 til brug for
koncerter i forbindelse med
åbningen af Kirke Saaby kirke

Ansøgningen godkendt.

17.

Drøftelse af behov for og
inddragelse af frivillige.

Aktivitetsudvalget står for inddragelse af
frivillige omkring kirkens arbejde.

18.

Kaffelisten

Udfyldt.

19.

Eventuelt

Julesalmehæfter kan bestilles.

20.

Protokol

Oplæst og godkendt.

21.

Næste møde

11. december

