Kirke Saaby - Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 14. februar 2017 kl. 19.00 i Den gamle Skole.
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Knud Jensen.

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

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

b. Brandsyn er blevet afholdt på Saaby Kirke og i Den
gamle Skole uden bemærkninger af Vestsjællands
Brandvæsen.
c. Forespørgsel vedr. faktura.
e. Bjarne Jægerskou overtager fremover.
f. Beplantningsplanlægningsmøde lørdag den 18.
februar vedr. Kisserup.
g. Stillingsopslag med frist den 17. februar.
h. Referat udsendt
i. Skuret er færdigt, males evt. senere. Faskinen lagt.
Belægning p-plads i præstegård, låge til haven,
flisebelægning til det nye skur forventes udført i 2017.
Omfangsdræn samt belægning ved Den gamle Skole
venter til 2018.
j. Referat udsendt. Afbud fra foredragsholdere til
morgenmødet 1. marts, i stedet kommer Henrik Gade
Jensen.

5. Tema: Den digitale arbejdsplads.

Kursus afholdt.

Flere medlemmer ønsker oplysninger om
brugen af den Digitale arbejdsplads.
Erik Hansen og Henry Petersen vil informere.
Claus Carmel informerer om DAP.
6. Vedr. nyt varmeanlæg i Saaby kirke.
Provstiet ser nu en mulighed for at vi kan
komme i gang til efteråret 2017.
Claus orienterer fra provstiudvalgsmøde.

Provstiet har lavet en plan, så pengene bevilges i
2018. Projektet skal fremsendes, så arbejdet
eventuelt kan gå i gang til efteråret. Der mangler 1.6
mil. til restaurering og kalkning, og til kalkmalerierne
600.000 kr.
Ansøgningen vedr. understrygningen i Kisserup skal

behandles på næste møde i provstiudvalget.
7. Fra kirkegårdsudvalget
• Snerydning m.v.
• Revideret folder Kirke Saaby kirkegård
• Folder blomsteranlæg

Kirke Saaby: Vinterforanstaltninger foregår på
hverdage og ved kirkelige handlinger. I Kisserup
ryddes ved kirkelige handlinger og arrangementer.
Rettelse til kirkegårdsfolder: Urnenedsættelser kan
finde sted efter aftale med graverne.
Hjemmesidens tekst skal justeres.
Folder om blomsteranlæg godkendt.

8. Kaffeliste

Udfyldt

9. Eventuelt
10. Protokol

Oplæst og godkendt

11. Næste møde

14. marts. 2017 kl. 19.

