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Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet

Tirsdag d. L4l5 2AL9, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Selsøvej 4

A

4050 Skibby

Referat.
Deltagere:

i Gæsh Biarne MeervaHt, provstiet

Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

Z.

Meddelelser fra:

i.

formand: brerr fra Danske Sømands og udenlandskirker. Sikker post
ny formular. Grøn folder i Lokalavisen. Send kopitil lakob Holm.
Husk filmklub.

ii. Sognepraest:

Ved broindvielsen stat vi præster være klar. Gaver til

dåb er ved at være i bund. Indskivning til konfirmation er hos os d.
319 ag underuisningen stafter umiddelbart derefter.

iii.

Kasserer: intet nyt.

iv.

Kirkegårdsudvalgetlkirkegården: Udvalget repræsenteret ved lddi,
Marlene og Dan har besigtiget kirkegården, udearealer og præstens
have. Pasningsniveau findes

ok

Vi fik også

sd de Tarli,ge træef.

overuejer at få fæHet de farlige træer, sorn kan ske gratis
levering af træflis til varmenærket. Brev fta konrmmen,'
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Kirkeværge/KontaKperson: Kvitterirg
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organisten. lSse tilsltabe kornns-

vi.

Aktivitetsudvalg og aKuelle udrø§: t d/aset bedes ldgge
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3.

Ny dato for næste MR

røde,

HUSK kaler@rcn:

7020, bør vi mødes inden d. 15/6. Ny dato er

4.

Budgetønsker Ut årsbudget 2024 som

Kvartalsrapport 1'ste l«artal 2019.:
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6.

Ny personabkonsulent konrrrer på besøg. Ervi kbr? lrlarianre PU&r.
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aftaler,med Marianne orn at mødes med Vemer og Dan, til en indledende

samtale.

Menighed§radet
§elsøvej 4

7.

Nyt graverkontor: Arkitekt oplyser at byæetill&lsen er 3- 4 mdr. urdervejs.

Desværre

kornmer vi ikke i ærp i sommer.

8.

Otiæn har besøgt Skibby KrlæUS kl. 8,30. Vi prøver at lave en aftale med Skovens
Kirke om et besøg, for en demo af proiektorløsning.

9.

Fomlæ til arbejdsplan for præstegårdshaven: Arbejdsbeskivelse godkendt.

IO. LUKKETPUNKT.:
11. Eventuelt.: Husk at henvendelser til provstikontoret sløl ske fra Kirkekontoret eller
Menighedsrådet. Gult kryds virker. Asfalt på pladsen. Vi kontakter entreprenør.

Skibby Men§hedsråd den 1U5 2019, Dan Kocfi, formard.
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