Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Torsdag d. 11/4 2019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:

Gæst: Bjarne Meervaldt, provstiet

Fraværende:

Lise Lotte og Iddi kommer senere

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Kirkeyoga holder pause, dog ønskes fortsættelse efter
sommerferien. Vognmønter – er de fundet. Øve aftner i
Sognegården, til Skibbykoret, det kan vi ikke lægge lokale til. Der
har været afholdt møde om ansættelse af bygningskonsulent i
Frederikssund provsti. Referat herfra foreligger.
ii. Sognepræst: Intet nyt
iii. Kasserer: Verner Johansen undersøger, hvorfor vi har modtaget
betaling fra Slagslunde Ganløse, på Kristeligt Dagblad. Formands og
kasserermøde d. 30/4 i Dråby Kirkes lokaler. Brev fra Jens Larsen
vedr. EcIt abonnement. Bjarne gav en god gennemgang af tidligere
års bevillinger og forbrug. Vi modtager materialet i mail.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Oticon kommer på besøg i kirken
d. 7/5 kl. 8,30 alle er velkommen til at ”høre” nyt.
Kirkegårdsudvalget mødes d. 7/5 kl. 11,00.
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Hvor mange lørdagsdåb pr kvartal?
Ønsket er at de samles.
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Referat fra mødet blev
gennemgået.

3. Budgetønsker til årsbudget 2020. Vi skal aflevere ønsker senest d. 15/6. Mindesten med
plader til minde om afdøde, som vælger at få asken spredt på havet el.lign.
4. Ny personalekonsulent ansat pr. 1/5 2019. Bjarne orienterede om personen.
5. Nyt graverkontor: Fuldmagt udstedt til KHT til ansøgning hos myndigheder. Nyt projekt
blev debatteret.
6. Oticon besøger Skibby Kirke 7/5 kl. 8,30.

www.skibbykirke.dk

7. Konsulentrunde d. 17/9 2019. Forslag til udlægning af areal på ny
kirkegård, til naturkirkegård. Behovet for kirkegård blev debatteret. Der vil være brug for Menighedsrådet

Selsøvej 4 A
4050 Skibby

ca. 1000 pladser til den nuværende befolkning.
8. 5 års gennemgang af Sognegården: Afsluttet uden bemærkninger.
9. Eventuelt.: Menighedsmøde d. 10/9. Parkeringspladsen mangler kryds ved opkørsel til
græsparkering.

Skibby Menighedsråd den 5/4 2019, Dan Koch, formand.
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