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skibbyKirke

ToMag'd. 1U10 2018, kl. 19,00

Menighedsrådet
Selsovej 4 A

Selsørej 4 A, i salen, 4050 Skibby

4050 Skibbv

Referat:
DelEgerc:
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

3.

Meddelelser fra:

i.

Formand: aftale om fibernet til graverbolig er kommet, og kabel
føres foreløbig ind på grunden. Tilbud om skift af pumper på ny

kirkqård er kommet. Vi indhenter et mere. Faktura for
sogneudflugt er modtaget og godkendt. Sognemødet d. 4/10

wr

med en god orientering om arbejdet i menighdsrådet men for få

tilhørere. Indflytningssyn i præstegården, som udføres af provst
Eskil Dickrneiss og arkitekt Søren Rassov, d. 25l10,hvor Gunde
Lundbech VernerJohansen og Dan Koch deltager.

ai.

Sognepræst: Nadverform med vin og saft virkede fint.
Børnegudstjeneste var en sucsses med mange gæster. Tak til
personalet for samarbejdet. lGncert 24110 med varieret program kl.

19,00. i kirken. Ønske om at indkøbe Mini Katekismus til
minikonfirmander. Det gøres på næste år:s budget

iii.

lGsserer: Formålsbudget liste er indhentet hos NK.

iv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården: Bdægning er færdig på ny
kirkegård, vi er færdige rned hæk f,anter og kantsten. Overordnet

er kirkegårdene passet flot, ned de midler der er til rådighed. Et
ønske er dog at kunne passe det hele endnu bedre.

v.

Kirkorærge/Kontaktperson: Kontrakter på vej.

vi.

AKivitebudvalg og alCuelle udvalg: Kirkekoncert rned Skibbykoret
bliver d. 16/12 H. 14,00

Godkendelse af endeligt budget 2019: Vi har modtaget aBlag fra provstieL om
kompensation for øget lønudgift (personaleforbrug) iforbindelse med præsteskift. Derfor
skal der findes beparelser i budgettet for tilsrrarende beløb.

Budget 2O19 afleveret med tidsstemplet (X}-10-2018 08:44 godkendes.

tL
Revisionsprotokollat og
gennemgået og

titHelsesprotokollat blev d$atterct,

underskrevet.
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4.

Svar

til provstiudvalget vedr. støj: Forslag Ul følgebrev med bilag blev præsenteret

og

godkendt-

5.

Status for byggsager: Håndr,rærkerne gør ikke rent på toiletterne efter sig.
Håndværkerne opfordres til at leje en toiletuogn. Slutdato holdes fast i uge 47. Bjælke til
bæring af vindfløj er skiftet. Vindfløjen er malet. 1 skalk er skiftet og en ende af en rem

er skiftet på grund af råd. Tegltaget er kommet på ved kamtakker og rygning.
Afleveringen kan fejres

-

vi aftaler en aktivitet. Verner sørger for en markering over for

håndværkere.

6.

Mandeklublmadklub: 7 voksne mænd var i gang og hpgede sig med sarnværet. Komfur
tjekkes.

7.

Ansøgning om konvertering af bevilling til gasbrænder: Vi skiver en ansøgning, hvor vi

gør rec,e for vores ønske.

8.

Frivilligt korps, arbejdsopgaver og ansvar: Det vil være oplagt at have en plan for
opgaver, inden der hverves friMllige. Der bør udpeges en anwarlig, der kan koordinere.
Kirkekaffe, ordne sble, luge bedet ved sognegården.

9.

Arbejdstilqynets påbud og behandling heraf: Arbejdsrnængden er for stor, for pesonalet
på kirkegårdene. Graveren har overtidstimer og ferie til gode. Hvis vi ikke lon finde

midler, evt. i form af et løft rned mere personale, bliver vi nødt til at reducere pasningen

I pasningen af Sognegården, er der ikke indregnet
af udenornsarealer. I budgettet for 201$ har vi fået aElag på

af gravsteder og udenomsarealer.

drifumidler til pasning

ansøqning om midler til ansættelse af en lærling eller sommerfugl. Vivedlægger et

bilag, med påbud fra Arbejdstilsynet. Der udarbejdes et svar til arbejdstilsynet med
redegørelse for nedsæftelse af arbejdsbyrden.

10. Eventuelt.: Næste mØe er d.2011t, og vi får besøg af provst Eskil Dickmeiss.

Skibby Menighedsråd den 1U10 2018, Dan Koch, formand.
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