Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 11. aug. kl. 18.30 i Den Gamle Skole
Dagsorden
1. Deltagere

Referat
Afbud fra Steen Heyn og Helle Möbius

2. Godkendelse af dagsorden

3. Opfølgning af referat fra forrige møde

Mobile Pay – sagen under behandling
Menighedsmøde flyttes til fredag den 20. november
Restaurering af kalkmalerier - dato for udvalgsmøde
fastsættes

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. Valgudvalg skal snart i gang
b. Synsudskrift retur med ønske om
redegørelse for understrygning af
tag. Budgetsamråd den 27. august.
EKH, JN og HP deltager. Kursus i
brug af datalogger 29. september.
c. SC skal bruge 30 dage inden større
regninger kan betales.
d. Intet
e. Maling udføres snarest. Ledninger
til videoinstallation fastgøres
forskriftsmæssigt.
f. Lys på kirkeloft udføres i september.
Blæseren i orglet i Kisserup er ude
af funktion, repareres snarest.
Træværk efterset.
g. Arbejdstilsynet kommer i løbet af 4
måneder til administrationskontoret
i Hvalsø.
h. Intet
i. Tækning i gang, murere udfører
skorstensattrapper snarest.
Træbeskæring foretages i løbet af
efteråret.
j. Referat tilsendt.
k. Afventer ansættelse af ny
medarbejder

5. Kvartalsrapport (EKH)
Skal der være budgetopfølgning evt.
justeringer, omprioriteringer?

Forelagt og godkendt.

6. Lån til Fanøvej 2
Bilag udleveres på mødet. (IW)
7. Altertæppe til Kisserup kirke
Ønsker til udvalget for Kirkekunst (IW)

Orientering om muligheder.
Menighedsrådet skal gøre rede for ønsker til
farvevalg m.v. inden Udvalget for Kirkekunst tager
sagen op til behandling. Efter besigtigelse deltager
udvalget i et menighedsrådsmøde med rådgivning.
Det undersøges om altertæppet kan repareres (PJS)

8. Bedre kaffe (PJS)

På næste møde serveres smagsprøver.

9. Årsplan for aug.
Sæsonstart for konfirmander – kor –
børnekor – minikonfirmander m.m.

Konfirmandindskrivning søndag den 16. august.
Første halvår morgentimer, næste halvår temadage.
Korstart 27. august. Orientering fra Tinne Leth om
børnearbejde omdelt.

10. Musik og koncerter

Udsat til næste møde.

11. Bylaug forespørger om lån af DGS

Ansøgning kan ikke imødekommes.

12. Eventuelt

SSP kontaktes vedr. unge menneskers færden i byen
i aften – og nattetimer

13. Protokol

Oplæst og godkendt.

14. Næste møde tirsdag den 8. sept.

