Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde
Tirsdag den 13. februar 2018 kl. 18.30 i Den gamle Skole.
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

Afbud fra Knud Jensen – Ingolf Wilstrup

2.

Godkendelse af dagsorden

Pkt. 9-13 tilføjet

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

a. Orientering om arrangementet ”Påske
på slottet” langfredag.
b.
c. Regnskab 2017 forventes at vise et
mindre overskud. Hjemmesiden skal
opdateres.
e. 7. marts får vi besøg af firma, der
arbejder med digitalisering af
kirkegårdskort.
f.
g. MUS-samtaler gennemføres p.t.
h. Referat udsendt.
i. Planlægning af årets opgaver i gang.
j.
k. Belægning er meget slidt fra
maskinhus til kirkestien. Tages op på syn.
l.

5.

Rykkerprocedure for ubetalte regninger

Menighedsrådet besluttede, at der skal
betales, inden ydelsen leveres.
Betalingsfrist 14 dage.

6.

Den bortkomne indsamlingsbog for Kirke Saaby

Indsamlingsbogen er bortkommet i
forbindelse med rydning af kirken.

7.

Udvidelse af plænegravplads på Kirke Saaby
kirkegård
Restaureringsarbejdet:
Skal vi have nye lampetter?

Udvidelse besluttet.

8.

Lampetter i kirkeskibet udelades. Der er
behov for belysning i kor, våbenhus og

Alternativt, ingen lampetter i kirkerummet, kun
lysekroner.
Skal vi have en lysbue i koret?
Hvilken belysning skal der være i tårnrum, ved orgel
og i våbenhus?

ved orgel. Der udarbejdes forslag til
næste møde.

9.

Udlån af Den gamle Skole

Debatteret, henvises til
præstegårdsudvalget.

10.

Brug af Nordea-penge

Højttaleranlægget i Den gamle Skole er
udskiftet, finansieres af Nordeabevillingen.

11.

Dato for personalemøde

Flyttet til 15. april.

12.

Tyverisikring

Der indhentes flere tilbud på tyverisikring
af maskinhus.

13.

Udtræden af menighedsrådet

Anette Greve Jakobsen er fraflyttet
sognet og udtræder således som
suppleant af menighedsrådet.

14.

Eventuelt

15.

Protokol

16.

Næste møde

Tilbud indhentes på nummervisning af
salmer til næste møde.

13. marts.

