Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
torsdag den 22. sept. 2016 kl. 18.00 i Konfirmandstuen
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Helle Møbius og Mark Tim Kjær

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

a. Orientering om udmeldelser af folkekirken
e. Ansøgning om kalkning af kirken fremsendt til
provstiet. Nyanlæg på Saaby kirkegård er færdigt.
Understrygning af tag er i gang.
g. Orientering om personalesituationen.
i. Tilladelser til haveskur og faskine er kommet.
DGS: Arkiv oprettes på loftet. Maling og
istandsættelsesarbejder planlægges. Lydanlæg
skal lovliggøres.
Overfladebehandling af kors ved præstekontor.
Indretning af organistkontor undersøges
nærmere.
Rådgivning fra kommunen om belægning ved
DGS under hensyn til snerydning m.v.

5. Endelig budget 2017
Budget tilsendes fra Søren

Tildelingen af 300.000 kr. til arrangementet
Luther Liv medfører, at budgettet er tilrettet.

6. Revisionsprotokollat for regnskab 2015

Momsafløftningsprocenten genberegnes, og hvis
fejl findes, tilrettes i regnskabet 2016.
Bemærkningerne er taget til efterretning.

7. Luther liv

Regnskabsføreren laver en opgørelse over sit
tidsforbrug i forbindelse med projektet.

8. Indsamlingsliste for kirkeåret 2017

Indsamlingerne i kirkerne fastsættes af

sognepræsten i samarbejde med menighedsrådet
9. Plejehjemsgudstjeneste i december

Planlægges.

10. Introarrangement for byens flygtninge

Der arbejdes videre med sagen.

11. Skoletjeneste og ateisme

Lejre provsti går ind i skoletjenesten.

12. Status og plan for årets manglende
anlægsopgaver

Resterende anlægsopgaver drøftet og der
indhentes tilbud på ikke-udførte arbejder.

13. Status for restaurering af kalkmalerierne og
varmeanlæg

Kalkmalerierne igangsættes i 2017. Vi må afvente
mht. fornyelse af varmeanlæg.

14. Nyt fra budgetsamråd

Synsudsatte arbejder prioriteres højest.

15. Faskinen i præstegården

Iværksættes

16. Kaffeliste

Udfyldt

17. Eventuelt

Koordinering af frivillige til kirkens
arrangementer – tilmeldinger på morgenmøder
fx

18. Protokol

Oplæst og godkendt

19. Næste møde

11. oktober

