Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 8. nov. 2016 kl. 18.00 i Den gamle Skole.
Dagsorden
1. Deltagere

Referat
Afbud fra Helle Møbius og Poul Joachim Stender

2. Godkendelse af dagsorden
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

b. Provstiets bevilling på 600.000 kr. skal dække det
manglende beløb til restaurering af kalkmalerier.
e. Grandækning på kirkegårdene er begyndt,
understrygningen i Kirke Saaby skrider frem. Den nye
katafalk er kommet, der skal etableres stikkontakter i
kapellet.
f. Reparation af pakning på toilet bestilt. El i tårnet
skal efterses, virker ikke p.t.
h. Orientering vedr. nyt urnegravsanlæg.
i. Næste møde 21. november.

5. Ansøgning om dækning af underskud på
koncertkonto kr. 3.000

Ansøgning imødekommes.

6. Åbning af budget 2017 efter provstiets pålæg
om at vinduerne i Kisserup kirke SKAL LAVES.

Det ekstra provstesyn kom i stand uden, at
kirkeværgen er blevet underrettet, hvilket er meget
utilfredsstillende. Der er indhentet tilbud på opgaven,
så den kan udføres til foråret.

7. Opdatering af Samarbejdsaftalen.
Endelig vedtagelse af aftalen.
Aftalen vedlagt denne dagsorden.

De foreslåede ændringer indarbejdes, og en ny
Samarbejdsaftale fremsendes til provsti og stift.

8. Orientering om skuret i præstegården

Byggeriet er godt i gang, rejsegilde snart.

9. Ansøgning fra Lejre Kunstforening om
udstilling i Den gamle Skole

I perioden lørdag 29. april til 27. maj 2017, med
fernisering på åbningsdagen. Ansøgning
imødekommet.

10. Kaffeliste

Udfyldt. Der er behov for mere hjælp til
Godnathistorie (Lene 1. dec.).

11. Eventuelt.

Der er endnu ikke valgt ny medarbejderrepræsentant.

12. Protokol

Oplæst og godkendt.

13. Næste møde

Dato for næste møde: 13. december.
Punkter til næste møde: Kirkens hjemmeside, samt
Forslag til musik- og koncertprogram for det
kommende år.

