Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 13. dec. 2016 kl. 18.00 i konfirmandstuen
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Anette Greve og Henny Christensen

2. Godkendelse af dagsorden

Punkt 13 og 14 tilføjet.

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. Gudstjeneste for plejehjemsbeboere 21. december.
e. Overdragelse til ny kirkeværge er undervejs.
Grandækning afsluttet.
f. Ny kirkeværge skal sættes ind i arbejdet. Tilbud på
reparation og maling af vinduer undervejs.
Varmeanlægget fungerer ikke optimalt. Grandækning
afsluttet.
h. Kirkegårdsudvalget konstitueret med Judith Nielsen
som formand, Erik Hansen som næstformand og Helle
Lundø som sekretær.
i. Opførelse af skuret i præstegården er forsinket.
j. Møde den 14. december.
m. Medarbejderrepræsentant vælges i januar.
l. Provstiudvalget afholder møde med arkitekt Jesper
Herbert Nielsen om varmeanlægget i Kirke Saaby
kirke.
Det undersøges om vi fremover kan sende regninger
med e-post.

5. Forslag til ændringer på kirkens hjemmeside.
Se bilag.

Jan Sylvest indarbejder menighedsrådets ideer,
hvorefter vi evaluerer. Tages op på næste møde.

Vores webmaster Jan Sylvest deltager i mødet
6. Godkendelse af tillæg til kirkegårdsvedtægten
ang. urnegravsteder i blomsteranlæg.

Den nye afdeling betegnes Dbl, tillægget fremsendes
til godkendelse i provstiet.

7. Toilettet på Kisserup kirkegård.

Toilettet holdes under opsyn, så vi kan danne os et
billede af, hvor omfattende problemet er.

Toilettet bliver flittigt brugt som varmestue,
der bliver røget, drukket og der flyder med
tomme flasker.
Kan vi aflåse toilettet i en prøveperiode
f.eks. i tre uger?
8. Godnathistorie for de små.
Erik.

De sidste gange har der været hhv. 47 og 36
deltagere. Der er behov for flere hjælpere. Ligeledes
behov for barnestole.

9. Der er svamp i væggen ved køkkenindgangen
i DGS og fugt i muren i mødelokalet.
Ingolf fremlægger tilbud på reparation på
mødet.

Præstegårdsudvalget arbejder videre med sagen.

10. Ingolf ønsker en afklaring vedr. at der ved
konstitueringen opstod tvivl om hvorvidt
stedfortræderen for Kisserup alene var
stedfortræder i Kisserup eller i hele
menighedsrådet.

Stedfortrædere er valgt for den liste, hvorpå de er
opstillet.

Formanden for valgbestyrelsen har undersøgt
sagen
Se vedlagte fra valgcirkulære og
bekendtgørelse.
11. Konstitueringen.
Lene

Menighedsrådet tager gældende regler til
efterretning.

12. Løbende udstilling i entreen i DGS om
Martin Luther.

Anbefales.

13. Bilag til regnskabsinstruks

Graver, organist og kirke- og kulturmedarbejder har
regnskabsmæssige opgaver og kan godkende bilag.
Formand og kasserer kan godkende og attestere alle
bilag.
Formand for kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg,
kirkeværger og Lene Hvas kan attestere bilag.

14. Repræsentant til kirkegårdsudvalget fra
Kisserup

Ingolf Wilstrup indtræder i kirkegårdsudvalget

15. Kaffelisten

Udfyldt.

16. Eventuelt.

Dato for personalemøde: 15. januar 2017 kl. 12.00.
Ønske om tid til samtale og diskussion om relevante

kirkelige emner.
17. Protokol

Oplæst og godkendt

18. Næste møde

10. jan. 2017

