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Menighedsrådsmøde

§ldbby Kirke
Menighedsrådet

Onsdag d. 16/8 2AL7, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Selsøvej 4

4050 Skibb-v

Referat:
Deltagere:
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Trofestival infomøde onsdag d. 30/8 ld. 19,00, Juleaften

i

Sognegården, vi foreslår annoncering efter frivillige og deltagere. Ny

Netto. Frederikssund klimaråd ønsker at leje lolole.

ii. Sognepræst:

ca. 49 konfirmander givef 3 konfirmationer St.

Bededag. Kirke Care, hvad er det? Mette orienterede om arbejdet.

iii.

Kasserer: (se lcvartalsrapport pkt. 3.)

iv.

Kirkegå rdsudva

lgeVkirkqå rden : Hækkeli pn ng starter mandag.
i

Forsøg på indbrud i maskinhus.

v. Kirkwærge/KontaKpeson:
prisorienteri n g. Gitte sta rter

vi.

Organisten, har været syg. Cykelstativ
ba

byfimi k og

mini konfi rmander.

AKivitetsudvalg og aKuelle udvalg: Sogneudflugt på sgndag.

Inger Hvalsø udstiller i sognegården.

3.

Kvartalsrapport for andet lcvaftal 20L7.:Kvartalsrapporten blev gennemgået og
godkendt.

4.

Regulativ for begravelser og urnenedsættelser: ved urrredsættebe spørger bruger om

urnen kan sættes under stenen, hvilket ikke er praksis. Menighedsrådet har vedtaget at
urnenedsættelse ikke kan ske under stenen, men foran stenen med henvisning til at der
ikke er plads til 2 urner under stenen.

5.

Medlemskab af Kirke Care: Kursus i september. Vi kan bruge flere frivillige.
Konfirmandstuen vil være en oplagt base. SkibbD, nreni,ghedsråd beslutter sig for
medlemskab af Kirke Care.

6. Gulv i præsteboligen:
7.

A

Vi sætter arbejdet i gang.

Belægningssten ved ny kirkqård. Nye tilbud.: Opretning af huller i belægning ved den

ny kirkegård. Vi har fået 2 tilbud hvor det billigste er kr. 59.487,50 inld. rpms.

fLskibbyKirke
8. Asfalt på P plads.: 2 tilbud blev gennemgået,

T'

og vi indsender ansøgning

om igang-sættelse.

Menighedsrådet
Selsøvej 4

9.

Projekt vedr. AV lyd

æ skærme i kirken. Gruppe til ideer og p§ekt nedsættes.:

Leverandør er igang, og kommer med et oplæg

fl

4050 Skibby

ryd og billede i kirken.

10. Vores organist ønsker et nyt ldaver i hrken. Vi ønsker at Betina fortsætter med
fondssøgning.

11. Visionsplanen. Arbejdsgruppe nedsættes og dato for menighedsmØe aftales.:
Personalet tager en gennerngang af visionspunfterne og laver et odæg

til næste

MR.

rnøde. Herefter aftales en dato for nrenighedsrådeb arbejde rned visionsplanerne.

12. Eventuelt. ønske hjertestarter, tilbud indhentes. Fliser i køkkenet ønskes.
Timdagsldubben starter snart. Ønsker at bordene kommer i normat opstilling. Lejere slol
mindes om at stille borde efter standardopstillingen. 9 tæninger holder pause, vi laver

en "risengrødsgudstjenes'te" i stedet. MØe i kirkegårdsudvalget torsdag d.719 kl. 9,00.
aktivitetsudvalget mødes hos Meth d. 11/10 ld. 13,00.

Skibby Menigrhedsråd den 4/8 20L7, Dan Koch, formand.
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