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Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. L3l2 2018, kl. 19,00
Selsørej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Deltagere:
Fraværende:
Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Ovnene i Sognegårdens løkken er tiekket, og ftrndet OK.
Sensor på handicap toilet er kontrolleret. Indberetning

til

Koda.

Tilbud på termokander. Vi afuenter indløbet, og kommer tilbage til
det senere på året. Tilmelding til Fibia.

ii. Sognepræt:
iii.

Aage Koed Mikkelsen er kirkebogsførende præst.

Kasserer: Budge@nsker for 2019. ønsker må gerne indleveres til
Vemer.

iv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården:

Frugthaven er beskåret, og

gravkammer 1 på ny kirkegård er beskåret, Reference til Marlene
vedr. bis og begravelser, som har kontakten til præsteme.

v.

Kirkerærge/Kontaktperson: VEU intro til kursus for personale ved
kirkerne. Vi inviterer nabæognene. Mus samtale er,på vej.
Råd ig

hedsbetal i ng

til g ravermedhjælper

p.

g.a lørdagstjeneste.

vi. AKiMtetsudvalg og attuelle udvalg: M@ om kunst i sognqården.
Retningslinjer udarbejdes. Fastelavn var velbesøgt ca. 90 deltagere.
Vi var færre end sidste år, nen ogrså flere tilbud at gå til. M bør

vælge bedst udktædt

3.

Prowtesyn d 9l2.projelder blev omtalt og odenteret.

4.

Regnskabskursus d. 19l2.Ya har ikke mulighed for at dettage.

5.

Vi ønsker en a$ejdsdag i Sognegården: (maling af vægge og opsætning af fenderlister)

vi finder en dato for maling af fenderlister ved næste MR nøde.

6. Gitte er bevilliget
Menighedsråd.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A

4050 Skibb-v

Referat:

1.

skibbyKirke

en ny computer. Pc som er fra præstegården, bør returneres til Skibby

TT
7.

Eventuelt.
ffiåPP€,

§Brskur d.2014 201& Kqrrfinnandbilhder

bør sættes i

t,

Slcibby Kirke

vi har rnotinerne hggende digttalt M har et rundt vindue i træ, og vi urdersøger Menigbedsrådet

en pris på farvet folie i kirkens

farrær.

fflilffri

Skit$y Menighdsråd den 13/2 2018, Dan l6ch, formand.
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