Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 11. maj2O2l kl. 18.30 i Den gamle Skole
Referat

Dagsorden
1.

Deltagere

Afbud fra Helle Lundø

2.

Godkendelse af dagsorden

Forslag om at sætte fokus i årets løb på for-

skellige opgaver i menighedsrådet.
3.

Regnskab 2020
Forelægges

til godkendelse.

Regnskabet er udsendt tidligere

Regnskab 2020 med afleveringskode:
Kirke Saaby-Kisserup Sogns Menighedsråd,
CVR-nr. 437779L2, Regnskab 2020, Afleveret

d.22-03-2021.1L:2-l
Forelagt og godkendt.
4.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2021
Forelægges til godkendelse.

Forelagt og godkendt

Bilag vedhæftet.
5.

Takstblad 2021
Forelægges til godkendelse.

Timetakst for arbejde på kirkegården rettes til

Bilag vedhæftet.

Grandækning tilrettes for så vidt angår blom-

355 kr.
steranlæg, hvor der ikke grandækkes.

6.

Regnskabsinstruks 2020

Fremover skal vi anvende 2 forskellige Mobi-

Bilag vedhæftet.

lePay-numre.
Der indkøbes en bærbar pc til regnskabsfører,

til
retningslinjerne på det møde, hvor budgettet

så budget kan afleveres korrekt i henhold

behandles.
7.

Opfølgning af referat fra forrige møde

8.

Korte meddelelser:

lntet

e. Udendørs belysning lavet. Naturstyrelsen
a. sognepræst
b. formand
c. kasserer

d. regnskabsfører
e. kirkeværge Saaby

har givet tilladelse til regulering af rågeunger
uden for reden.

f. kirkeværge Kisserup
g. kontaktperson
h. kirkegårdsudvalg
i. præstegårdsudvalg
j. aktivitetsudvalg
k. medarbejderrepræsentant
l. andre

f. Tilbud på kalkning af kirken indhentet, men

arbejdet er sat i bero, idet nationalmuseets
kalkningstjeneste skal rådføres.
g. Personalemøde afholdt

1-1-.

maj. APV og ar-

bejdsbeskrivelser opdateres.
i. Bygningssyn afholdt og synsrapport udar-

bejdet. Net opsat i udluftningskanaler for at

forhindre alliker.

9.

Menighedsrådets Forretningsorden
Forelægges til godkendelse.

Forelagt og godkendt.

Bilag vedhæftet
10.

Gennemgang, tilretning og godkendelse af vedtægter for funktioner un-

der menighedsrådet:

o
o
o
o
o
o
o
o

Vedtægt for kontaktperson tages op på næ-

Kasserer

ste møde.

Regnskabsfører

De øvrige vedtægter er godkendt.

Kontaktperson
Kirkeværge Kirke Saaby
Kirkeværge Kisserup
Kirke- og kirkegårdsudvalg
Præstegårdsudvalg
Sekretær

Bilag udsendt tidligere.
11.

Corona-retningslinjer mv., status,

Vi forlænger leje af streamingudstyr

Herunder evt. forlængelse af leje af

med august.

streamingudstyr.

tilrettet.

L2.

Genautorisering af menighedsrådsbrugere af DAB (frist 3L. maj)

Er

13.

Witthusens legat
Restbeløb på kontoen: kr. 15.454,39.
Forslag om anskaffelse af præstetavle.

Udsat

t4.

Eventuelt

til næste møde

til og

15.

Protokol

Oplæst og godkendt

16.

Næste møde

Tirsdag den 25. maj kl. 18.30 genoptages mø-

det.
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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