Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 8. iuni202L kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

L.

Deltagere

Afbud fra Mette Holst, Helle Lundø og

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3.

Opfølgning af referat fra forrige 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

PJS

b. Vandalarm installeret på opvaskemaskinen,

der også er afkalket. Abonnement oprettet.
c. Debitorer skal rykkes for betaling.

e. Eftersyn af klokker, kimefunktion skal
reguleres. Det skal aftales, hvem der passer
Brandsoftsystemet. Låsesystem lægges om.
i. Der er indkommet tilbud på malerarbejde
præstegården. Der rykkes for pris på

udskiftning af køkkenvask og bordplade.
j. Grundlovsdag: Der er brug for flere kræfter

til det praktiske arbejde. Der skal fremover i
god tid laves en liste over opgaver, som vi kan
byde ind på. Erfaringer vedr. indkøb og
mængder samles og gemmes af Arthur.
k. Morten bestiller alterlys og hvad der

i

øvrigt mangler.
5.

Budget 2022
Forelægges for menighedsrådet. Skal

Budgettet blev godkendt og kan afleveres.

godkendes på ekstraordinært
menighedsrådsmøde L0. juni.
Bilag fremsendes snarest.
6.

Vedtægt for kontaktpersonen
Udsat fra sidste mØde.
Forelægges

til god kendelse.

Bilag vedhæftet.

i

Vedtægt for kontaktperson godkendt.

7.

Tillæg til kirkegårdsvedtægten
Forelægges

til godkendelse

i

Godkendt og videresendes til provstiet.

menighedsrådet, skal endvidere
godkendes i provstiet.
Bilag vedhæftet.
8.

Reguleringsplaner for Kirke Saaby og
Kisserup kirkegårde.
Forelægges

Godkendt og videresendes til provstiet.

til godkendelse.

Bilag vedhæftet.
9.

Ansættelsesudvalg
Vedr. stillinger på graverområdet.

Kontaktperson, to kirkeværger og formanden.

Ansættelsessamtaler uge 25.
10.

11.

t2.

Witthusens legat
Udsat fra sidste møde.
Restbeløb på kontoen: kr. 15.454,39.
Uddybning af forslag om anskaffelse af
præstetavle.
Bilag fremsendes snarest.

Sommerens gudstjenester og
kirkelige handlinger
Der er brug for hjælp fra mrmedlemmer.
Bilag vedhæftet
Pasning af kirkegårdene
Hjælp fra mr-medlemmer påkrævet.

Der arbejdes videre med projektet:
6n tavle, gråmalet

udføres med pensel
ophængning tilvaelges

Aftalt for sommerperioden.
Blomsterlevering afbestilles.

Erik og Peter slår græs i præstegården mm.

6n gang om ugen.

Judith passer blomsteranlægget.
Gravstedsrunder: Arthur, Vibeke.
Kisserup: Vibeke indkalder

til arbejdsdag,

Morten er i Kisserup om torsdagen.
Kirkegårdsad ministration : Bjarne

L3.

Webtilgængelighed
Bilag vedhæftet.

Opgaven overlades til
kommun ikationsudvalget.

L4.

Corona-retningslinjer mv., status

Afventer nye meldinger.

15.

Eventuelt

15.

Protokol

Oplæst og godkendt.

L7.

Næste møde

Ekstraordinært møde torsdag den 10. juni kl.
19.30: Godkendelse af budget2022.
Næste ordinære møde 3. august 202L.
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