Kirke Saaby- Kisserup menighedsråd afholder møde

tirsdag den 10. mai2O22 kl. 18.30 i Den gamle Skole
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

Afbud fra Henry Petersen

2.

Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Pkt. 6 blev behandlet som første punkt

med deltagelse af provst, arkitekt Peter
Saaby og Olafur Einarsson.

3.

Opfølgning af referat fra forrige
møde

4.

Korte meddelelser:
b. En konsulent fra Arbejdstilsynet har
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

gennemgået muligheder for anvendelse af
l-. sal i Den gamle Skole. Rapport på vej.

c. Withusens legat er endeligt brugt op.

BudgetmØde L8. maj.
e. DØr i sakristi renoveret.
f. Alterkalken skal repareres.
lstandsættelse af graverbygning indvendigt

er planlagt.
g. Mus-samtaler afholdes for tiden.

Udfordringer med at få overblik over
aftaler i kalenderen.
Møde på torsdag den L2. maj.

5.

Kvartalsrapport 1. kvartal 2022
Forelagt og godkendt

6.

Præstegården
Bilag:

Notat fra bygningskonsu lent
Spørgsmål vedr. notat

getoverslag renoveri ng
Besparelsesmuligheder ved
renovering

Ekstraordinært møde i næste uge, 17. eller
L9. maj.

Bud

Men ighedsrådet afventer rapporter
vedrørende de sidste målinger af
skimmelsvamp og boreprøver. Ud fra det
foreliggende kan menighedsrådet ikke
træffe beslutning.
Provsten meddelte, at et flertal i
provstiudvalget ønsker renoveringsløsn ing.

7.

Børnedag 3. juni

200 børn og 40 voksne tilmeldt. Brug for
hjælp så meget som muligt. Start kl. 9.30.

8.

Grundlovsdag 5. juni

PJS

9.

Tadre Mølle, gudstjeneste 10. juli

Erik, Mette deltager. PjS udsender

udsender mail.

nærmere.
10.

Kaffelisten maj-juni

Udfyldt

Bilag
11.

Eventuelt

L2.

Protokol

Oplæst og godkendt.

13.

Næste møde

Ekstraordinært møde 17. eller 1-9. maj

Ordinært møde 14. juni
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