Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Onsdag d. 13/4 2016, kl. 19.00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
Fraværende:

Jens Erlandsen

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i)

Formand: Kursustilbud fra distiktsforeningen vedr. valget 2016. Brev fra
underviser af minikonfirmander; ønsker assistent.

ii) Sognepræst: Påsken er gået fint, 74 spisende gæster i kirken. Super dag.
Langfredag var desværre ikke tilfredsstillende. Næste år gør vi mere ud af
denne tjeneste, samt hele påsken.
iii) Kasserer:
iv) Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Folkekirkens nødhjælp sælger kurve. Billigste
500,00 pr stk. Vi siger nej tak. Vi får en praktikant tirsdag i 8 uger. Vi tjekker
abonnement hos Siemens/brandvæsnet. Ønske for 2 døre til sal og køkken med
ABDL anlæg.
v) Kirkeværge/Kontaktperson: Bugetgennemgang hvor vi har lavet en oversigt pr
ramme. Flygtninge vil måske kræve diakoni, det bør vi se på. Legater kommer
der flere af.
vi) Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Beatles koncert 16/5 med spisning. Vi
forventer 100 gæster. 9 læsninger kommer i ny form.
3. Fremlæggelse af forslag til buget 2017. Forslag til opgaver og udgifter der bør tages

med i budget 2017, bedes medbragt. Økonomi vedr. Præstegårdshaven debatteret.
Ønske om kr. 115.000,00 til nyetablering af veranda ved præstegården. Nedre
bagatelgrænse er aftalt til kr. 2500,00.
4. Projekter for kapellet og tag på kirkens tårn.: Sag om kapellet blev fremlagt med
orientering om arbejdet og priser. Vi fremsender projektet til provstiudvalget.
Forhåbentlig kan det igangsættes i august. Janni Hansen fra Krogh Hansens tegnestue,
blev spurgt om vi skulle sende projekt på renovering af tårnet. Vi ønsker også at
opstarte projektet for varmeanlæg, gulv i kirken, orglet og rampe i våbenhuset.
Projekterne skal laves i den rigtige rækkefølge. Der afsøges erfaringer med etablering af
rampe i våbenhuset.
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5. Den grønne plan: orientering om ideer og tanker for vores grønne
arealer.: Orientering om stisystemer og tanker for fremtiden. Københavns universitet og
Skibby Aktive arbejder sammen om et forslag.
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6. Valget til efteråret: Ved næste møde ønskes tilkendegivelse af fortsat medlemskab af
menighedsrådet..
7. Forhåbentlig kan vi præsentere et forslag til AV løsning: Tilbud fra North Star blev
præsenteret. Tilbuddet er delt op i 4 dele, som kan bestilles hver for sig.
8. Fælles sogneudflugt med andre sogne. 2016: Dato er den 28/8 2016.
9. Brev fra Provstiet vedr. køb af digitalt orgel: Manglende bilag vedr. forbrug af frie midler
og præcisering af tekst vedr. køb af digitalt orgel fra referat pr. 16 marts 2016.: Med
henvisning til referat fra menighedsrådsmøde d. 10/3 2016, om køb af digitalt orgel, kan
det hermed bekræftes at beslutningen om købet blev besluttet af menighedsrådet i
enighed. Vi beder NK løn og regnskab om at oploade filerne til dataarkivet.
10. Gulv i præsteboligen.: 2 muligheder; trægulv som vist på prøve og en løsning i firkantet
linoleum. Træ gulv-løsning ca. kr. 75.000,00. Linoleum gulvet vil koste kr. 60.000,00.
Prisen på reparation af gulvene er indhentet som overslag. Skibby menighedsråd
anbefaler gulvet lægges i linoleum.
11. Eventuelt: næste møde, bliver 24/5, underskrift af buget for 2017 skal ske af formand
og kasserer. Flis maskine kan lejes for 2000 pr uge. Fælles dåbsoplæring for Helsingør
og Roskilde stift. Kurser er 17/9 på Scandic i Roskilde, alle opfordres til at deltage.

Skibby Menighedsråd den 7/4 2016, Dan Koch, formand.
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