Referat af menighedsrådsmøde
Tirsdag den 13. jan 2015
Dagsorden

Referat

0

Deltagere

Afbud: Mark Tim Kjær

1

Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt

2

Opfølgning af referat fra forr. dagsorden

Ingen bemærkninger

3

Korte meddelelser:
a. sognepræsten

Ny mikrofon finansieres af provstiet. Ønske om ny lampe ved
alteret.

b. formanden

Forundersøgelser af kalkmalerier kostede 293.000 kr.

c. kasserer

Alle bilag bedes påført formål, navn og underskrift.
Forbrug af el og gas skal fordeles mellem graverbygning og
maskinhus og kirken.

d. regnskabsfører

Der må ikke anvendes gavekort.

e. kirkeværge Såby

Varmestyring i kirke og våbenhus bør koordineres.

f. kirkeværge Kisserup

Indvendig kalkning igangsat.

g. kontaktperson

Kursus for graver om eftersyn af håndværktøj.
Arbejdsplan for organist fastlagt for perioden frem til primo
marts.

h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg

Møde 24. februar

j. aktivitetsudvalg

Referat udsendt.
Skærtorsdag ændres til formiddagsgudstjeneste.

k. medarbejderrepræsentant
i. andre

Angående nyt altertæppe til Kisserup Kirke, kan vi evt.
rådspørge hos Akademiet for kirkekunst.
Kisserups gamle bibel bør måske udskiftes.

4

Godkendelse af årsplanlægning og
budgetfordelinger, aktivitetsudvalgets
planer

Årsplan godkendt.

5

Gennemgang af årets
vedligeholdelsesplaner og

Anlægsbudget gennemgået, tovholder for de enkelte opgaver
fastlagt.

anlægsopgaver. (se bilag)
Sognemedhjælperens aktiviteter i foråret
og tilrettelæggelse af arbejdskraft i
forbindelse hermed

Aktiviteterne er beskrevet på kirkens hjemmeside.

7

Gennemgang af Organistens musikplan
for 2015

Musikplan drøftet og godkendt.

8

Mødedatoer:
Poul Stender er forhindret i at deltage i
to møder. Kan en anden dato evt. findes
undtagelsesvist?

Mødet i marts er flyttet til mandag den 9. marts.

9

Tilrettelæggelse af personalemøde med
opgave og budgetorientering med
rettelser i ”årets gang”

Afholdes tirsdag den 10. februar kl. 16.

10

Ansøgning om støtte på 1000 kr. til
projektet ”Lyt til danske salmer”
En del kirkemusikkere har indtil nu
indspillet 520 salmer af Den danske
salmebog og søger støtte til anden
halvdel af salmebogen.
På www. Lyttildanskesalmer.dk ligger nu
en masse salmer.

Ansøgning afslået.

11

Fordeling af el og gas mellem graver – og
maskinhus og kirken

Kirke Saaby: el: 50% til hver; gas: 20% graver, 80% kirke

Evt.

Offentliggørelse af mødeplan på hjemmesiden. (PJS)

6

Graverne åbner og lukker i kirken, menighedsrådet tager sig af
opgaverne i DGS.

Kontaktperson indkalder.

Kisserup: el: 10% graver, 90% kirke
12
13

Offentliggørelse af gudstjenester samt mailadresser på
sogn.dk. (Helle Møbius)
Orientering om kurser for præstesekretær.
Handicaprampe til præstegård efterlyses.
14

Protokol

15

Næste møde

Oplæst og godkendt.
tirsdag d. 10. feb.

Punkt til dagsorden: Terminer for betaling af grandækning og
sommerblomster

