Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Tirsdag d. 11/6 2019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:

Afbud Bjarne Meervaldt.

Fraværende:
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Sognepræst Aage Koed Mikkelsen fratræder d. 16/6. Er
det noget vi bør markere, og hvordan? Vi besøger Skuldelev Kirke
og medbringer en lille gave. Kontakt med nabo Claus Jönsson fra
Marbækvej, der ønsker rydning langs hegn til ny kirkegård. I
forbindelse med slagle klipning får vi entreprenør til at rydde et spor
langs hegnet. Orientering fra Ole Håndsbæk Christensen vedr.
pedalspil til orgelet i kirken. Pedalspillet er britisk og i vifteform, alle
andre i andre kirker er tyske. Vi afsøger muligheden for at få
udskiftningen finansieret.
ii. Sognepræst: Lørdagsdåb, muligheder er aftalt med personalet.
1 årsdagen er nær. Tiden er gået godt. Konfirmandindskrivning
flyttes for 2021 til foråret.
iii. Kasserer: Forsøg med udarbejdelse med budget over variable
udgifter.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Brev fra konservator vedr.
besigtigelse af inventar i Skibby Kirke. Rundsendes til alle samt
arkitektfirmaet Krogh Hansen. Forespørgsel på flytning af urne til
Skamstrup Kirke. Kunden betaler for tidsforbrug, menighedsrådet
godkender at aftalen gennemføres. Ønske om en ny traktor, vi får
en pris.
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Graverkontor er udskudt p.g.a. fejl i
ansøgning og problemer med sammenlægning af 2 matrikler.
Marlene og Verner tager til ECIT i morgen for at høre om ferielov.
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: udvalget mødes d. 18/6. kl.
10,00.

www.skibbykirke.dk

3. Budgetønsker 2020 der indsendes til provstiudvalget: Permanent
forhøjelse af driftsrammen med min. Kr. 200.000,00 ellers forringes pasningen af
kirkegårde, og vi må måske skride til afskedigelser. Dette på baggrund af underskud de
2 foregående år. Vi spørger Bjarne Meervaldt og restbeløbet fra diverse anlæg, som vi
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ønsker at anvende til mønning på Sognegården. Vi søger om kr. 35.000,00 til opsætning
af markise ved terrasse i præstegården.
4. Godkendelse af budget 2020: Budget 2020, foreløbig udmelding afleveret 11-6-2019

9:19 blev behandlet og godkendt på MR mødet.
5. Tilbud fra OTICON, Lyd og billede: Præsenteret og vi spørger om en præsentation.
North Star spørges om samme løsning.
6. Ny personalekonsulent Marianne Møller: Har besøgt os d. 7/6. Verner har aftalt nyt
møde med Marianne d. 27/6 2019.
7. Tilladelse til overførsel af anlægsmidler til Graverkontor: Skibby Menighedsråd søger om
overflytning af restmidler fra renovering af kirkens tårn. Kr. 338.993,00.
8. Konvertering af driftsmidler fra Gospel til børnesangkor.: Modtagne særlige driftsmidler
for 2019 til gospelkor, kr. 30.000,00 ønsker Skibby Menighedsråd konverteret til
oprettelse af børnesangkor.
9. Præstegårdshaven – aftal møde med præst inden arbejder igangsættes. 18/6 2019 kl.
ca. 11,00.
10. Multikulturgruppen forslag til aktivitet: Gunhild Rasmussen udstiller i Sognegården fra
24/6. Kunst og kulturgruppen ønsker kirkernes deltagelse i aktiviteten 30/6, 10-15. evt.
med åben kirke.
11. Kalenderdatoer for MR møder næste halvår aftales. Husk kalender. 27/8 – 25/9 – 10/10
– 12/11.
12. Eventuelt.: Gennemgang af klageforløb. Vi vedlægger redegørelse fra lejere om forløbet
af de sammenkomster klagerne vedrører.

Skibby Menighedsråd den 29/5 2019, Dan Koch, formand.
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