Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 12. januar 2016 kl. 18.30 i Den Gamle Skole
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Alle mødt.

2. Godkendelse af dagsorden

Justeret og godkendt.

3. Opfølgning af referat fra forrige møde

Intet.

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.
b. Dispensationsansøgning vedrørende antallet af
menighedsrådsmedlemmer underskrevet af
samtlige tilbageværende mr-medlemmmer,
fremsendes til stiftet.
c. Swipp-indsamling anvendt ved julens
indsamlinger.
Kirkegårdstakster for 2016 lagt på hjemmesiden.
Fremover skal der anvendes Coop-kort ved alle
indkøb i brugsen.
d.
e. Reparation efter indbrud i graverhus afventer.
f. P-arealerne i Kisserup bør udvides. Der rettes
henvendelse til Lejre Kommune.
Affaldsplads skal rettes op i løbet af foråret.
g. Kontaktpersonen har holdt møde med
graverpersonalet om diverse arbejdsopgaver og
organister om vikarordning her og i Hvalsø.
h.
i. Nyt gasfyr til præstegård monteres i februar.
j. Referat fra møde i aktivitetsudvalget udsendt.
k. Mark er på kursus i næste uge.
l.

5. Endelig godkendelse af regnskab 2014

Menighedsrådet tager provstiudvalgets
bemærkninger til efterretning

6. Opfølgning / henlæggelser regnskab 2015

Følgende henlæggelser ønskes foretaget fra
kassebeholdningen: 200.000 kr. til restaurering af
kirken i forbindelse med den kommende
restaurering af kalkmalerierne. Ansøgning til
provstiudvalget fremsendes.
Afventende anlægsarbejder indskrives i

regnskabet.
7. Hvad er temaet for dette kirkeår i hovedlinjer

Fx: det forestående valg til menighedsrådet, de 3050-årige…

8. Planlægning af personalemøde

Søndag den 3. april kl. 12.30

9. Anlægsopgaver i 2016 / projekter på
driftsbudgettet
10. Reformationsjubilæet i 2017

Gennemgået.

11. Afsked med koret / velkomst til kirkesanger

Praktiske opgaver aftalt.

12. Hvem skriver næste indlæg til Kirkebladet
ifm. det forestående valg?

Henry udarbejder indlæg.

13. Ansøgning fra Sawarabykoret om at udgift

Ansøgning imødekommet, udgifterne betales af
menighedsrådet.

til de to fremtidige sangaftner afholdes af
menighedsrådet

Forskellige tanker udvekslet.

14. Eventuelt

Spørgsmål om nøgler afklaret.

15. Protokol

Oplæst og godkendt.

16. Næste møde

09. 02. 2016

