Dagsorden for menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. april 2014 kl. 19.00
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud fra Mark og Helle Lundø

1

Godkendelse af dagsorden

godkendt

2

Godkendelse af referat fra forr. dagsorden

godkendt

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Se under pkt. 7

b. formanden

Roskilde stift har godkendt betaling for
forundersøgelser af restaurering af kalkmalerier i
Kirke Såby Kirke.

c. kasserer

-

d. regnskabsfører

-

e. kirkeværge Såby

-

f. kirkeværge Kisserup

-

g. kontaktperson

Orientering om besættelse af gravermedhjælper
stilling.

h. kirkegårdsudvalg

Orientering om kirkegårdskonferencen.

i. præstegårdsudvalg

Næste møde den 28. april.
Se i øvrigt under pkt. 9

4

j. aktivitetsudvalg

Næste møde den 3. september 2014

k. medarbejderrepræsentant

-

i. andre

Drøftelse af energimærkning, brandsikring og
hjertestarter.

Årsregnskab 2013 (orientering)
Budget 2014 Besparelse på kr. 45.000 skal
findes. Forslag imødeses.

Orientering om årsregnskab 2013. MR søger 5%
midler til dækning af merudgiften til feriepenge til
fratrådte medarbejdere i 2013.
Drøftelse af budget 2014. Børnedagen og
sogneudflugten afholdes ikke i år men udskydes til
2015. Musik til Grundlovsdag og Alle Helgens dag
udelades i 2014.

5

Høringssvar vedr. ny betænkning til kirkeforfatning

Høringsfristen er alt for kort.
Menighedsrådenes høringssvar fra efteråret 2013 er

ikke blevet hørt.
Poul og Judith laver udkast til høringssvar.
6

Skolereformens betydning for fremtidig
konfirmandundervisning.

Skolereformen blev drøftet.

7

Påsken, børnedagen og Grundlovsdag

Orientering og opgaverne fordelt.

8

Anlægspulje i Provstiet:
Menighedsrådene er blevet bedt om at tage stilling
til et forslag, der indebærer, at samtlige
anlægsmidler forbliver i provstiet, indtil de skal
anvendes. Ligningsmidlerne udbetales således ikke
til de enkelte menighedsråd med 1/12 i årets løb, så
de enkelte menighedsråd er nødt til at vente et
givet antal måneder, før et anlægsarbejde kan
igangsættes. Samtidig med at der ansøges om et
anlægsprojekt, angives det, hvornår arbejdet
ønskes udført. Provstiudvalget har overblik over
den samlede pulje og tidsplanerne for
anlægsarbejderne, som for en dels vedkommende
kan igangsættes allerede fra årets start.

Judith orienterede om forslaget om at
anlægsmidlerne forbliver i Provstiet, til de skal
anvendes.

Stråtag på DGS
Ingolf ønsker en drøftelse af udnyttelsen af
førstesalen. Der er brandkrav der i så fald skal
udføres.

Ingolf orienterede om brandmyndighedernes krav,
hvis 1. sal i DGS skal udnyttes.

9

Det er besluttet at MR støtter forslaget.

Besluttet at stråtag m. fire kviste og 2 nye vinduer i
gavlene fastholdes. Hvis MR senere vil benytte 1. sal
skal brandkrav efterleves til den tid.
Brandslukker installeres i DGS.

10

Dato for syn.
Der skal afholdes syn i April måned før
budgetlægning

Lørdag den 3. maj med start i Kisserup Kirke kl. 9.00.

11

Evt.

Hjemmesiden opdateres.
Uffe undersøger pris for ny mobil til Mark.

12

Protokol

oplæst

13

Næste møde

Den 13. maj 2014

16

Lukket møde
En sag om kalkning af Kisserup kirke

