Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 10. november
Dagsorden
1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

opfølgning af referat fra forrige

2O2O

kl. 18.30 i Den gamle Skole
Referat

Afbud fra Knud Jensen, PJS, Lene Hvas, Henny
Christensen, Morten Johansen

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. Skabslåger i våbenhuset skal altid lukkes,

for at de ikke skal blive skæve.
c. Provstiet minder om, at det skal forklares,
hvis der er større udsving

i

kvartalsrapporterne. Anlægsmidler fra 2018
skal bruges, ellers tilbageføres de til
fællespuljen. Der arrangeres intromøder i feb.
- marts for nye menighedsrådsmedlemmer.
e. Lydanlæg, lærred m.v. i kirken, tilbud på vej.
Lys udendØrs på kirken er på vej.
h. Anlægsopgaver i Kisserup udført.
i. Status i forbindelse med overdragelse

til nyt

menighedsråd.
5.

Opf6lgning og status budget 2020

Kassereren orienterede om budget og status.

6.

Revisionsprotokollat for regnskab

Forelagt og taget til efterretning.

20t9
7.

Corona-tiltag, herunder
livestreaming af gudstjenester

Forslag om at vi

Opdaterede retningslinjer fra KM

serverer kaffe og en indpakket muffin.

vedhæftet

Vi tager retningslinjer op fra gang

Priser på livestreaming på vej.

til kirkespisningen i november
til gang.

Vedtægtsændringer for Den gamle

8.

Ændringer forelagt og godkendt.

Skole
Udsat fra sidste møde

Aftaler i forbindelse med
overdragelse til nyt menighedsråd

9.

Der opbevares et sæt nøgler

til

Kisserup kirke

hos lngolf.
Overdragelse af de forskellige funktioner
foretages til de nyvalgte, når konstitueringen
er foretaget.

10.

lnteressant artikel om grønne kirkegårde

Eventuelt

i

Kristeligt Dagblad.
Forslag om, at der oprettes et udvalg vedr.

medier, hjemmeside/Facebook o.lign.
11.

Oplæst og godkendt

Protokol

t2. Næste

mØde
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