Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Onsdag d. 16/ 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: Plissegardin i salen og aflåsning af huset.

ii) Sognepræst: annoncer har ikke været stabile.
iii) Kasserer:
iv) Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Gran taget af, forårsblomster plantes. Grave er
sunket, de berørte repareres. Plejeplaner ønskes. Vi mødes til efteråret og
planlægger. Det indskrives i budget 17. Pumper på den nye kirkegård, skal
efterses evt. skiftes. Der er meget vådt i området. Mulighed undersøges for at få
kommunen ind over.
v) Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Intet nyt. Møde i næste uge.
vi) Kirkeværge: Gitte bør ikke være alene med minikonfirmander. Gitte må evt.
ringe til Mette. Skabe til depotrummet kommer op lige efter påske.
3. Regnskabet 2015 i udkast fra NK Løn og regnskab, gennemgås. Udsendes pr. mail til
alle. Forbered evt. kommentarer. Anlægsskema kommer eftersendt. Regnskabet for
2015 afleveret på økonomiportalen d. 7/3 2016 kl. 11:51, blev behandlet og godkendt.
Vedhæftet til referatet vedlægges oversigt over ekstra forbrug af frie midler i driften i
2015, jf. ønsker tilsendt provstiet d. 6/5 2015.
4. Budgetoplæg: Vi skal sammensætte ønsker for budget 2017. Vi holder et
budgetoplægsmøde onsdag d. 6/4 kl. 14:00. Ønsker fremsendes til Nina Kryger og Dan
Koch.
5. Skoletjeneste: Vi skal meddele/vælge en repræsentant, sammen med præsten. Som
repræsentant for menighedsrådet blev Birgit Rohleder valgt.
6. Indkøb af planter og paradisæbletræer. Marlene Jensen orienterer. Priser er indhentet.
Hæk ved den gamle skole og paradisæbletræer ved sognegården. Forslag til beplantning
af tomme gravsteder: i alt ca. kr. 15.007,00. Orientering om bøgehæk langs Selsøvej og
stien ved gadekær medtages i budgetønsker for 2017.

www.skibbykirke.dk

7. Kapellet: udbudsmateriale: Er udsendt til håndværkere, som regner på
opgaven. Torben Koch og Thomas Kristiansen regner på murer, Lau Byg og Lars Tjener
regner på tømreropgaven. Materialet til renovering tårnet er ved at være klar til
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udsendelse. Vi finder håndværkere der kan håndtere opgaven. Rampe i våbenhus er
også på tegnebrættet hos arkitekten.
8. Stjernemøde i kirken, vedrørende digitalt orgel og istandsættelse af Frobenius orglet.
Orientering om brev til provstiet og om notat fra Arkitekt Jannie Hansen. Vi bør lave 2
forslag til en optimal placering af spillebordet til det digitale orgel.
9. Hjemmesiden: bookning af lokaler – sådan skal du gøre! Orientering og snak om
lokaleproblemer. Jannie og Dan er de eneste der må/kan booke og føre ind i kalenderen.
10. Eventuelt.: André har været på kursus og hørt om skimmelsvamp i kirker. Vi bør få det
tjekket. Mødet bør slutte kl. 10,00.!

Skibby Menighedsråd den 10/3 2016, Dan Koch, formand.

www.skibbykirke.dk
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\nvendelse affrie midler i 2015 for Skibby Kirke

:rie midler til rådighed pr. 1/l-20'15
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Frie midler

Forbrugt

drift 2015

drift 2Oi5

Unske om forbrug af trie midler til Løn

anvqde i alt kr. 47.000 af de fri midler til åt fnansisere lønudgifr
gravermedhjælper, som ikke er Hevet godkendt i forbindelse med budgetudmeldingen.
\rsagen til den øgende lønudgift til gravermedhjælpeme skyldes, at Skibby Kirke aldrig har
ået opskrevet budgettet på gravermedhjælpeme til pension fra 1 1 % til I 8 %, hvilket resutrere i
it der hvert år mangler i alt kr. 21.0O0, som har måUet fnansieres over den øvrige drift.
-igeledes er Skibby menighedsråd blevet gjort opmærksom på at gravermedhjælpeme skal
lave rådighedstillæg for sin forskudte arbejdstid samt ljenester om søndagen. Dette har
)etydet, at medhjælperen stiger k. 26.000 i løn om året i henhold til hans overenskomst.
Skibby ldrke ønsker i 2015 at
:il

forbindelse med at kirkens organist stoppede tilbage i 201 3 ener længere tids sygdom, var
iet ikke muligt at finde en ny organist der var villig til at arbejde '18,5 timer pr. uge. Ændringen
!f arbejdstiden for organisten betyder, at der fra 2014 har været et merforbrug i løntimer til
)rganisten på 100 timer pr. år. Det øget timeforbrug har resulteret i et merforbrug af lønkoner
)å ialt 25.000 incl. pension. Skibby Menighedsråd ønsker derfor at anvende kr. 25.000
Tie midler tll at finansiere merforbruget til organisten

d

de

)a Skibby menighedsråd i forbindelse med budget 2015 ikke lik tilsagn om en øget
,riftsbevilling til dækning af pensionsudraget til præsteseketæren på i alt kr. 10.000 pr. år,
,nsker Skibby menighdsråd i æ15 at anvende k. 10.000 til finansiering af den ekstra
ønudgift.

9.972

ikibby menighedsdd sagde i 2013 daværende aftale om hjemmeside op, idet de anvendtc
rengenå til en praestesekretær i stedet for. Det har dog efterfølgende vist s(J, det ikke har
onnet lade sig gøre for præsteseketæren, at væretage hjemmesiden indenfor rammen d
imer pr. uge. Skibby menighedsråd har derfor valgt at ansætte en assistent som står for
)pdatering af hjemmesk e samt udhjning af Sognegården. En lønudgift på ialt kr 24.000 pr. år
ikibby MR-dd ansøger derfor om at anvende kr. 24.000 af de frie midler t[ dækning af denne

I

idgit i 2015, idet ønsket om assistent til hjemmesiden blev atuist i budget 2015.
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67.t91

134.000

174.201

ikibby menighedsråd er i æ1 5 blevet pålagt at betale ekstra kr. 1 .000 tit vores organist, idet
run er blevet indplaceret på efl for lav løn i henhold til hendes overenskomst.

alt ansøgt om disponering af frie midler tll lønninger 2015

,nsøgnlng om forbrug af frie midlertilden øvrige drift

forbindelse med de senesle slore storme, er der en del store grene der er faldet ned fra vores
ske træer, placeret på Kirkegården. I forbindelse med at de seneste grene faldt ned, har vi
dt fal i en landskabsarkitekt, som har været ude at kigge nærmere på træeme. Han kunne
esvæne konstatere, at træeme er rådne inden i og derfor ikke lænære har godt rodfæste i
)rden. Ved katigt blæsevejr er der derfor risiko for at træeme kan vælte. Da Provstiet har
fvist at give PLlmidler til at få skåret træerene ned ansøger Skibby Kirke herm€d om at
nvende kr. 134.000 af de frie midler til at få fi emet træeme i 201 5

ra

det er blevet besluftet, at Skibby Kirke fra 2015 skal undervise ekstra 2 hold konfirmander
a Marbæk Skole, har Skibby kirke brug for at øge deres forbrug på undervisningsmateriale,
)rplejning samt konfirmandweekend. Skibby Kirke ønsker derfor at anvende kr. 20.000 af de
ie midler til finansiering af de ekstrå konfirmander i 201 5. Ligeledes ønsker Skibby at anvende
k6tra kr. 10.000 af de frie midler på de nuværende konfimander, idet der siden 2013 har
æret skåret gevaldigt i konfirmandbudgettet, på grund af generelle besparelser på i budgettet,
)r at få endeme til at hænge sammen.

30.000

Konf rmandbrer /minikonfi rmander pga. undervisning af ekstra
tra Konfirmandlærer - 2 ekstra hold - lektioner i alt

96 timer

vedr. konfirmandhold
inden kontirmationen samt

I

20 timer

af minikofifirmander- 2 hold

40 timer

af minikonf rmafilundervisning

20 timer

elttil undervisning - ekstra

i

48 timer

forældremøde pr. hold

2:ll1lifier

til afregning af konfirmandlærer -

timepris kr.250

til konfimandlæreren

menitgedsråd ønsker at lå opgraderet vores organiststilling til en 100% stilling. Vi
at lave lhre kirkelige aktivitet, herunder kor og deltagelse ved mini- og

ønsker at anvende kr. 45.000 pa en eldreven katafakl efrer påbud fra

forbindelse med anlægsbevillingen i 2015 på kr. 50.000 til omfugning af kapel, samt
kan vi se, at (hr kommer til at mangle l(r 23.000 i at arbejdet kan gøres helt færdigl
ønsker derfor at anvende kr. 23.000 af de frie mider til restfinansiering af

menighedsråd har konstateret at pumpeme pa den Nye Kirkegård har stået og kørt
gennem en periode. Dette betyder, at skibby Kirke i 2015 kan forvente at modtage en
regning på el til punper på k. I 5.000. Derudover må Skibby Kirke kunne forvente at
på den nye kirkegård skal udskiftet- Detie forventer vi kommer til at koste i omegnen
kr. 1 5.000. - Menighedsrådet ønsker derfor at disponere kr. 30.000 at de tie midter tit brug
ekslra omkoslninger vedr. punmper på den nye kirkegård

menighedsråd anSøger hermed Provsiiet om at bruge af de frie midler til at få omhgt
ved Nordgavlen af præsteboligen. I dag ligger stenene meget ujævnt, således at man
kan falde, hvis man er dårlig gående.

Skibby menighedsråd gennem de senest 3 år generelt har måfte rcducere omkoslningeme
den almindelige drift til vedlbeholdelse for at genoprette økonomien, har alle omkostninger
generel vedligeholdes væ.et skåret helt væk i budgettet. Skibby menighedsråd ønsker
et generelt driftløft til vedligeholdelsesopgaver jf. nedenstående tiste.
af stengærde - kjrkegår+ årlig vedligeholdelse
af maskiner på kirkegård
- gqlerel vedligeholdelse / beskæring af træer
og udvendig vedligeholdelse af kklGbygninger
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9.0m

og udvendig vedlig&oldelse af sognegård

10.000

lo7.o(xt

1

't.009

318.225

vedligeholdelsesarbejde i henhold til synsrapport
synsprotokollen 201 0 vil menighedsrådet geme anvende kr. 50.000 af de frie mkller tit
af hanebånd ved skorsten over hvælvingeme, da disse er frønnet / ormstukket

fra synsprotokollen 201 0 ønsker menighedsrådet at anvende kr. 25.000 til montering
trækbånd på kapelbygningen til sammenhold af facaden

50.000

25.000

synsprctekollen 2014 ønsker menighedsrådet at anvende kr. 15.000 af de frie midler til
15,000

fa synsprotekollen 2014 ønsker menllhedesrådet at anvende k. 5.000 af de frb
til at fofmindsle ventilationen i tagrum over våbenhus, idet trækket / kulæn er med til al
|s

5.0m
alt i henhold til synsrapport

af Frie Midler pr 31r12-2015 - efter disponering
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Frederikssund Provstiudvalg
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Skibby 16/3 2016

Med henvisning til det afholdte stjernemøde i Skibby Kirke, med repræsentanter fra
provstiudvalget, Helsingør stift, bygnings og orgelkonsulenter, arkitekt og medlemmer af
Skibby Menighedsråd, har Menighedsrådet besluttet at indkøbe det digitale orgel, Rodgers
Infinety 243.
Et referat fra mødet vil fremkomme fra arkitekt Jannie Hansen, Krogh Hansens Tegnestue.

Finansieringen af købet:
Den samlede pris for Orglet leveret og intoneret er

kr. 355.000,00

Fondsstøtte Augustinus Fonden

kr. 100.000,00

Fondsstøtte Oak Foudation

kr. 150.000,00

Egenbetaling – er erlagt som leje af instrumentet
Den indbetalte leje indgår ubeskåret som betaling

I alt

kr. 105.000,00

kr. 355.000,00

Arkitekt Jannie Hansen, arbejder med forslag til en endelig placering af spillebordet til det
digitale orgel.
For god ordens skyld, skal det nævnes, at der siden påbuddet fra arbejdstilsynet pr. 2/4 2014,
om nedstyrtningsfare fra pulpituret, ikke har været spillet på Frobenius orglet.
I samarbejde med Jannie Hansen udarbejder vi en oversigt over de arbejder som forestår i
Skibby Kirke, med en prioriteret rækkefølge.
Med venlig hilsen
f. Skibby Menighedsråd
Dan Koch

www.skibbykirke.dk

