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Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 13/10 2016, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

N.L. Nielsen og Jens Erlandsen

1. Godkendelse af dagsordenen.
Meddelelser fra:

i.

Formand: Brerr fra Hans Møller om kirkens ringetider. Indløb af
kontorartikler. Tilbud om Kristeligt Dagblad. Tilbud på telefoniog
bredbånd fra TDC. Brev fra Kirkefonden vedr. vejkirke samt et ide'
katalog om landsbykirker. Nordea Dl( er Hevet wensk, det har
ingen indflydelse for os.

ii. Sognepræst:

Tak til personalet for godt sarnarbejde.

Kasserer: ingen bemærkning.
iv.

Kirkegårdsudvalget/kirkegården : Pokemonjagt på kirkens arealer.
Personalet ønsker f,pioterapi efter hækklipning, dette afuises, men

vi kigger på en sundhedsfolsiking til graverpersonale. Fullrate er
op,sgt for lannies intemetforbindebe. Dong: der kan sp?r€s penge
ved at fastlåser elprisen. Dette besluttes. markne har kontakten til
Dong. Nye møbler er ankommet til Gitt€s kontor, nu skal de bare
samles. Indløbsloft hos Dansk supermarkd er løftet til kr. 10 tus.
Der tilgår stadig post

til Fogedgårdsvej fra Fløs.

DK kontalder Ninna.

Nøgleboks er indløbt og vi ansloffer en postkasse til

sognemedhjdær.
V.

A
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Delhgerc:

2.

Menighedsrådet
Selsøvej 4

REFERAT:
Fraværende:

skibbyKirke

Kirkeyærge/Kontaktperson: Tcrilet ved konfi nnandstue løber. Vi

skifter til 2 skyl. ArbejGtilstfnet bedes kigge på mulighed for
indretning af sognekonbr i l«onfinnandstuen. Olietank skal vi sdv
afmelde. Der skal bruges Nem

Ide

DK klarer det. Budget ønskes for

familiegudstjeneste næd splsning. For babrcalrnesang og mini
konfirmander. Bettina Ønsker at indløbe noder for

k.

5000,00 pr.

år. Lomnrekalendere er bestilt. Rist komrner på ved afbb ved

Aktivitetsudvalg og aKuelle udvalg: Møde hos Gunde 1Uf0, de
læsninger, som kommer til at hedde de 9 sansninger. Kor og

fL
minikonfirmander sarnt Lotte kompet kommer.
Næste møde 8/11 isognegården.
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Budget 2017.: Endeligrt budget for 2Al7 er færdigt. Budget 2At7 er afleveret på
økonomiportalen fredag den 7/10 2016, kl. 12:24 bley behandlet og godkendt på

menighedsrådsrnØet uden yderligere kommentarer.
4.

Valget 2016.: Alle kandidater er tastet og godkendt. Vi kan se frem til aftaloalg, og
konstituering ved næste møde. Husk at vi kan indtaste suppleanter indtil

Ull.

ProjeKforslag vedr. Taget på tårnet.: Vi indsender til provstiet, med ønske om tilladelse

til at udarbejde detailprojeK.
Hjemmesiden.: Gith har talt med ny leverandør. God besparelse er mulig. Det vedtages

at vi skifter til DKI4.
7.

Salg af jord

vd

W,som

lave et studieprojekt vedr. kirkestien og den nye kirkegård.

ny kirkegård: Fra l(øbenhavns Universitet kommer en studerende på

Folkekirkens nødhjælp landsindsamling: Dorthe, Kirsten Lieberkind ønsker hjælp til
indsamlingen, evt. ved at inlolvere konfirmanderne. Slar: vi kan ikke levere

konfirmander, og MB har svaret Dorthe Nielsen at der ikke kan lereræ indsamlere ien

ånække. Menighedsrådet blev §dste år orienteret af præsten, om beslutningen.
9.

Eventuelt. Brandeftersyn att OK. Hjertætarter mangler, den kan leasæ. John fra Simpel
førstehjælp, får lov at give en pris. Æblekage i desert asietter vil være nemmere. GUL
AFMÆRKNING på P opkørsd mangler. Krukke

Skibby Menighedsråd den

til paradistræ indkøbes h6 XL

Dan Koch, formand.
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