••

•• Skibby Kirke
Menighedsrådsmøde
Onsdag d: 15/8 2018, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
--

Fraværende:

--

Afbud Birgit Rohleder.

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Tilmelding til CVU film licens. Høringssvar om det
kirkelige kulturmiljø. Den fælles sogneudflugt, ny dato 30/9. Støj fra
koncert.
ii. Sognepræst: Tak for modtagelsen. Altervin til nadveren kan gives
som alternativ. lille kalk kan bruges. Dåbsklude er i
planlægningsfasen. Copydan indberettes med hjælp fra sekretær.
iii. Kasserer: Kasseeftersyn med mindre bemærkninger.
Databehandleraftale.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Kirketrivsel abonnement er ikke
aktuelt. Nordisk film har kontaktet os vedr. Skibby Krøniken. Der
laves en danmarkshistorie. Hække klippes på ny kirkegård. Hæk fra
Marbækvej mod transformer ønskes skåret ned. Gæster fra et
nabosogn roser kantsten ved gravsteder. Kirkebil fra Nordhøj.?
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Sekretærkontor er flyttet til
sognegården. Ny organistkontrakt udarbejdes. Medhjælp til
konfirmandundervisning? Brønde på ny kirkegård efterses.
Arbejdsdag i Sognegården aftales til: mandag d. 3/9. Sognemøde
planlægges til 4/10 2018. Id. 19,30 (mødetid 18,30)
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Tirsdagsklub starter 4/9.
fernisering var en sucsses. Kirkekaffe en gang månedligt ønskes.
(ved højmesser) Brev fra Elvis, vi vender tilbage til et når vi har råd.
Koncert med kirkesangere 24/10.
3. Kvartalsrapport andet kvartal 2018.: (husk underskrift)

Kvartalsrapporten for 2. kvartal 2018 blev behandlet og godkendt på MR mødet. Dog skal bemærkes, at resultatet
skal korrigeres med kr. 68.300,69, som skyldes lønninger bogført på formål 9999.
Kr. 142.146,79 af det nuværende overskud skal disponeres til dækning af underskud på de frie midler fra tidligere
år.
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4.

Kirkegårdsudvalget Arbejdstilsynets afgørelse. Prortiet ansøges om et
driftstillæg til ansættelse af lærling eller halvtidsmedarbejder.
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slcibbyKirke
Menighedsrfiet
Selsøvej 4

4050 Skibby

5.

Trofstival 2018. M er med i begrænset omfang.

5.

Status for byggesager: Vi er i gang. Tæsten komrner snart, og skunogne er

S

plads.

Sandstens relief på tårnet besigtigæ af nationalmuseet.

7.

Børnegudstjeneste: Brer fra Gitte: Børnegudstleneste rclane la. 25,00 bøm ul12 år
graUs. Dato 2519 og 30/10 ld. 17,00 aflroldes bømegudstjenester.

8.

Budget for konfirmander og mini konfirmander:

9.

Jul i Sognegården, buget: Tilbud på nrenu ble/ debatteret, og vi anbefaler allerede nu at
søge fonde. M

øger frivillige til hjælp ved festen.

10. Mandeklub.? Madldub: Søg deltagere (Gunde delLager geme) geme inden jul. Vi
annoncener

md

dato d. 619 H.19,00.

11. Eventuelt.: henvendelse fra bruger om leje af saltil bamedåb. Vi tager et punkt på
dagsordnen næste gang. Præstetavle sættes i gang. 3UB
spiller og Gitte og SUg qynger.

Skibby Menighedsråd den

78 2018, Dan Koch, formand.

A

ril bber i kirken. Bettina

