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Menighedsrådsmøde

skibbyKirke
Menighedsrådet
Selsovej 4 A

Tirsdag d. 15/5 2018, kl. 19,00
Selsørej 4 A, i salen, 4050 Skibby

4050 Skibby

Referat:
IEltagere:
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Ny dab for mødet i Juni, det bliver torsdag d. 14/6. Gitte
ønsker l§e af lokaler til sommeqroga: vi tillader det 4 gange som

bskreveL og tager det op til fomyet døftelse efter sommeren.
lens Sampson kontaKer os vedr. præsEtavler i glas.
Databsh/ttelse blev be$st og orienteret om forhddsregler.

ii.

Sognepræst: Måske starter den nye sognepræst allerede U6.
Sognepræsten glæder sig.

iii.

lGsserer: FaKura for honorar til konfirrnandundervisnirg, hvor vi
bedes betale halvdelen. Vi afviser fakturaen, og henvlser til at de
ikke er indgået aftale herom. Modtaget taxaregning vedr.
plejehjenrs gudstjeneste. Vi forhører os hos prorstiet om udgiften.

iv.

Kirkegårdsudvatget/kirkegården:

Franca er i praKik

nH

et forløb på

13 uger. Er god på kirkegården, og hun larrcr de opgaver hun bliver

bedt om. Vi er godkendt af kiminafforsorgen til at nrodtage emner
der er i udslusning. Ved dåb havde pæsten fra Græse, Signe
Woldby, dåbsmude med, og det kunne være en god ide hos os.

v.

Kirkerærge/Kontaktperson:

vi.

AKivitetsudvalg og aKuelle r.dvalg: Regler for etaHairp af
madklub, blar gennemgået og muligheden for etablering kan ligge
udvalget.

Endeligt budget 2019. Årsbudgettet for 2019, blev be§§ debatteret og grodkendt.

Budgettet er opbadet på økonomlportalefi d. t4l5 2018, kl. 15,06. Budgetønsker for
2019 blev gennemgået, og indsendt til budgetsamråd.
4.

Kvartalsrappoft fur l.kvt. 2018 med tilhørende bilag: Kvartalsrapporten bler
gennemgået og godkendt.

i

5.

Status for prætegården: Den nye sognepræst
os og har va§t farver i rummene. @lænder
terrasse ftq91, T9ry-assen er ved at

6.

Klage fra nabo

@e

nH

hufuu, har besøgt

til hoædtnppen er

på \rei og gavl ved

form.

,

7.

Selsøvej 4
.

til Sognegården: Klagen blev behandlet og vi tilsktrær nabo nrd rrores

svar.

Eventuelt:

Skibby Saenighedsråd den 8/5 2018, Dan Kæt, funnand.
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