Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 8. december

2O2O

kl. 18.30 i Den gamle Skole
Referat

Dagsorden
1.

Deltagere

2.

Godkendelse af dagsorden

3.

Opfølgning af referat fra forrige møde

4.

Korte meddelelser:

Afbud fra Virginia Holst, Helle Lundø, Vibeke
Mortensen, Morten Johansen

a. En dåb
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
5.

Menighedsrådets Forretningsorden
og

til drop-in-dåb sidste fredag.

c. Dokumenter vedr. attestationer skal underskrives.

e. Kirkebelysningen er lavet færdig. Grandækningen var færdig 4. december.
h. Anlægsarbejde i Kisserup udført, stenhug-

ger sikrer gravminder, graver indkøber efter
aftale.

j. møde ijanuar.

Forretningsorden udarbejdet, skal godkendes
på næste mØde.

Samarbejdsaftale for det fælles menighedsråd

Samarbejdsaftalen til orientering.

Bilag vedhæftet
6.

Bilag

til regnskabsinstruks

De personer, der har regnskabsmæssige op-

gaver, skal underskrive regnskabsinstruks.
7.

Den digitale arbejdsplads (DAP)

DAP

forevist og afprøvet.

Medbring hvis muligt jeres egen bærbare pc og nem-id.
8.

Corona-retningslinjer og -tiltag, herunder erfaringer med livestreaming

Altergang suspenderes til efter nytår.

9.

10.

Farven på DGS (PJS)
Det er bestemt at den skal være skagensgul. Men da kirke, kirkemure,
Henrys bolig og præstegård er hvid,
ville det måske skabe bedre harmoni
at bygningen også blev hvid.

til anvendelse af udendørsareal foran indgangen til Kisserup
Forslag

kirke.

tL.

Drøftes på næste mØde.
Henry kontakter og orienterer murer om evt.
ændring af planer.

ld6en tages op på et kommende mØde.

(PJS)

Christmas to go (PJS)

Der arrangeres en alternativ juleafslutning for

-

4. klasse med salmesang og uddeling af
juleposer på skolen.
0.

Onsdag den 16. december kl. 17.00 pakker vi

juleposer i DGS.
L2.

Dekoration DGS (PJS)

Udsættes til et kommende mØde.

13.

Vagtplan for live-streaming, bemanding og omfang
Gudstjenesteliste m.v. vedhæftet

Udfyldt til medio januar.

L4.

Eventuelt

15.

Protokol

Oplæst og godkendt

15.

Næste møde

1.2. januar 2021.

På kommende møder skal afsættes

tid til

drøftelse om
Tro, liv og vækst:

"at sikre gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst":

Vi sætter hver især nogle ord på vores egen

tro, og hvad kristendommen betyder for os.
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