Kirke Saaby – Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde
tirsdag den 13. okt. kl. 18.30 i Den Gamle Skole
Dagsorden

Referat

1. Deltagere

Afbud fra Mark og Lene

2. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden godkendt med tilføjelser

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. Intet
b. Arbejdstilsynet har givet en smiley
gældende for 5 år for virksomhedens
arbejdsmiljø på kirkegårdene.
Kursus afholdt i aflæsning af dataloggere,
som registrerer opvarmning af kirkerne.
Arkitekten er blevet rykket for oplæg vedr.
restaurering af kirken samt ansøgning til
Augustinusfonden.
Midler til kalkning af graverbygning frigivet
fra provstiet.
Det skal undersøges om
præsteembedskapitaler i stiftet kan frigives
til understrygning af tag.
c. Kasseeftersyn gennemført uden
anmærkninger
d. Intet
e. Procedure i forbindelse med
udsendelse af rykkere undersøges
nærmere.
Ny traktor er leveret.
f. Orglets blæser er repareret.
g.
h. Referat udsendt.
i. Stråtag og skorstene er færdige og
godkendt mht. brandsikring.
Træfældningsarbejdet i
præstegårdshaven påbegyndt.
På næste møde: udsmykning i DGS.
j. Referat udsendt
k. Intet
l. Intet

5. Menighedsmødet den 20 nov.
Tilrettelæggelse og aftaler om, hvem der har ansvar for
at fortælle om arbejdet i menighedsrådet i det
forgangne år, samt hvad der forestår i fremtiden.

Biskoppen taler om grøn kirke.
Formanden byder velkommen,
kirkeværgerne om arbejdet med kirkerne,
udvalgsformændene om deres fagområder.

6. Redigering af husregler for Den gamle skole.
Materiale tilsendes af Præstegårdsudvalget.

Husregler redigeret. Renskrives og godkendes
endeligt på næste møde.

7. Samarbejdsaftalen mellem Kirke Såby og
Kisserup sogns menighedsråd.

Tages op til drøftelse senere.

8. Det kommende valg til menighedsrådet.

Indlæg til de kommende numre af kirkebladet.

9. Revisionsprotokollat vedr. regnskab 2014
EKH

Forelagt og taget til efterretning.

10. Endelig godkendelse af budget 2016

Godkendt.

11. Anskaffelse af fejemaskine

Der arbejdes videre med sagen.
Tages op på næste møde.

12. Eventuelt

Mobile Pay- eller Swippordning på vej.

13. Protokol
14. Næste møde.

10. november

