Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Torsdag d. 10/1 2019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
Fraværende:
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Nytårsønske fra Heidi Eriksen. Og et ønske om
skærmbriller til Gitte. Ønske fra organist Ole Haandsbæk. Afslag om
overførsel af bevilling til gasbrænder. Måske udskiftning af PC til
kirkenet. Julehilsen fra Provst Eskil Dickmeiss. Invitation til
medhjælper middag TRO festival. Regler for udlejning af lokaler
vedtaget af provstiudvalget d. 7/11 2018.
ii. Sognepræst: organisten ønsker et kursus med fokus i børnekor.
Folkekirkens nødhjælps karavane, ønsker at vi deltager i
landsindsamling som et konfirmandprojekt. Kontokort til Heidi
undersøges af Dan, og Heidi får besked. KM mail til Ole oprettes.
iii. Kasserer: Konto hos regnskabskontoret har været kørt helt i bund,
og det er kritisabelt. Vi holder øje med forholdene og retter til hvis
det bliver nødvendigt.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Praktikant kan muligvis komme i
Flex job, aftales med Jobcenteret. Hække ved gravsteder har svamp
og bør derfor skiftes.
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Kontrakt er udarbejdet til organisten. Er
ved at være på plads. Brandmyndigheder har givet os et påbud om
at flytte varer ud af fyrrummet, Der skal ske ændringer i det ”nye”
depotrum ved flytningen.
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Afløser til Madklub. Indlæg fra
Hans Møller,; Lydanlæg bør anvendes ved ind og udgangsbøn. Vi
undersøger muligheder. Ønske fra formanden om service og evt.
reparation af lydanlæg i Sognegården. Ved mødet torsdag d. 17/1
aftales hold til brygning af kirkekaffe.
3. Tårnet og præstetavle.: Verner gennemgik projektet og orienterede om fejl og mangler
ved tårnet. Økonomien blev gennemgået. Glastavle ansøgning, er blevet udsat fra

www.skibbykirke.dk

provstiet, med begrundelsen, at der skal udarbejdes et projekt med
deltagelse af Nationalmuseet.
4. Bidrag fra præsten til varme og elforbrug: Vi undersøger pris for vandforbrug og skriver
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til sognepræsten om resultatet.
5. Provstiets ansættelse af personalekonsulent.: Vedtægter præsenteret og underskrevet.
(Vigtige mødedatoer vedr. bygningskonsulent og fællesmøde med revisor og kasserere.)
6. Arbejdsmængde på kirkegården i 2019.: Møde med medlem af provstiudvalget. Hvis vi
udliciterer klipning af ”store hække” og sender en beskrivelse af graverens arbejde, så
kan anmodning om flere midler genfremsendes. Vi indhenter pris på klipning af hække
og slagleklipning af græs 2 gange årligt.
7. Arbejdsdag i Sognegården: mandag d. 21/1 kl. 9,00
8. Eventuelt.: Mr. møder 19/2 – 20/3 – 11/4 – 14/5 – 19/6. Vi skal tage stilling til hvem der
skal indhente tilbud. Skal det være kirkegårdsudvalget. Bilag til afholdelse aktiviteter
udarbejdes og sendes til alle. Forslag fra Kyndby om foredrag; da prisen var høj siger vi
nej tak.

Skibby Menighedsråd den 2/1 2019, Dan Koch, formand.
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