Kirke Saaby - Kisserup menighedsråd afholder menighedsrådsmøde

Tirsdag den 14. nov. 2017 kl. 18.30 i Den gamle Skole.
Dagsorden

Referat

1.

Deltagere

Afbud fra Erik K. Hansen og Knud Gundsøe
Jensen

2.

Godkendelse af dagsorden

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

5.

Kvartalsrapporten
Søren deltager i mødet.

a. To gravere på arbejde den 26.
november på grund af 3 dåb og deraf
følgende p-behov.
b. Kirkebil kører, når taxafirmaet kan og
ikke har andre opgaver.
c.
d. Udfordringer med likviditeten p.t. på
grund restaureringen.
e.
f.
g. Graverne har vundet førstepræmie i
grandækning, regner med at
grandækningen er færdig 1. søndag i
advent.
h.
i. Forslaget til renovering af gårdsplads
er sendt tilbage fra provstiet med
besked om, at der ikke må bruges
mere end det bevilligede.
Forsikringssagen ang. vandskaden
trækker ud, intet svar endnu.
j.
k. Der indkøbes lysglas til de levende lys
i stolerækkerne i Kisserup.
l. FLØS-kursus, Claus og Søren deltager.
Ændringsforslag til Lov om
menighedsråd i høring p.t.
Spørgeskema om GIAS skal besvares.
Forelagt og godkendt.
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6.

Sag vedr. papircontainer ved Kisserup
kirke.
Menighedsrådet betaler i øjeblikket for en
140 liters container. Skal vi fortsætte med
det?

Papircontaineren afbestilles.

7.

Dato for internt kursus med beslutning
om hvordan vi vil bruge DAB i
menighedsrådets arbejde.
Medbring gerne kalender for en dato,
aften eller dag.

11. eller 18. januar kl. 10 foreslås.

8.

Provstesyn (udsat fra sidste møde)
Se bilag.

Synsrapporten indeholder en del faktuelle
fejl. Menighedsrådet tilsender arkitekten
korrektion til rapporterne.

9.

Evaluering af restaureringsarbejdet.

Orienteret om arbejdet.
Problemer med tung kørsel på
flisebelægningen tages op på byggemødet
den 21. november.

10. Valg af formand-næstformand – kasserer – Følgende er valgt:
kirkeværger – kontaktperson – sekretær –
Formand: Henry Petersen
bygningskyndig – underskriftberettiget
Næstformand: Virginia Holst
Kasserer: Erik K Hansen
Kirkeværge Kirke Saaby: Bjarne Jægerskou
Kirkeværge Kisserup: Vibeke Møller
Mortensen
Kontaktperson: Claus Carmel
Sekretær: Judith Nielsen
Bygningskyndig: Henry Petersen for kirke ,
præstegård og Den gamle Skole; Bjarne
Jægerskou for udlejningsejendom
Underskriftsberettiget: Erik K. Hansen
15.
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16. Kaffelisten

Udfyldt

17. Eventuelt
18. Protokol

Oplæst og godkendt

19. Næste møde

12. dec.

3

