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Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 16/11 2016, kl. 19,30
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Deltagere:
Jens Erlandsen

1.

Godkendelse af dagsordenen.

?.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Børnesagens fællesråd.

ii. Sqnepræst:
iii.

Udskiftning af PC HP8300, Mette vælger en stationær.

Kasserer: Kurcus med prædure for behandling som eleKronisk

post.

I

stedet for at vi afleverer manuelt bruges et mailsystem. Vi

får måske en mindre besparelse. Systemet anbefales og vi går over

til det pr. LlL 20t7.

iv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården : Grandækning er færdig. Ansøgning

om bænk på gravsted, vi giver tilladdsen. Cøftler kommer og giver

tilbud på

lfD

og pudsning af lysekroner.

Lp

på kirkegård og P. plads

virker. Tilbud hjertstarter, vi har nu 2 tilbud, som vi hgger til grund

for budget 2018. TDC tilbud om folkekirken5 IT. Marlere orienterer
om priser. Vi sætter skiftet i gang. ArbejdSti§net har tildelt
virksomheden en grøn Smiley.

v.

Kirkerærge/Kontaktperson: Afslermning for rygere ved
konfirmandstuen og ved udgang

vd salån, måske

også et par

bænksæt. Mette har fået ny vaskemaskine. Gulv reparation startes i
uge 2.

vi.

AKivitetsudvalg og aktuelle udralg: Taldekoncert laver Betina en
gang i foråret 2017. Der er flanlagt 2 børnegudstjenester, hvor vi
vælger at løbe mad udefra, idet vi kun har anretterløkken. Ni
sansninger er i støbækeen.

3.

Konstituering af menighedsrådet ud fra valgets resuhat. Stemmetæller Marlene Jensen.

Til formand blev valgt Dan Koch. Til næstfonnand Hev valgt: Gunde

Lundkh.

Verner

Johansen, arbejder videre i et år, rned posterne som kirkeværge, kontak@rson og
kassererposten. Dan Koch forEætter med

valgt som underskriftberettiget.

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A

4050 Skibby

Referat:
Fraværende:

skibbyKirte

sekeErfunKionen. Kaserer og formand er

tt

tLskibbyKirlce
Koch.

Aktivitetsudvalget består af: Birgit Rohteder, Gunde Lundbech, Iddi
Mette Brunshuus, pernille sjolin og Dan

Brøns,

Kæh.

Menighedsrådet
selsøvej 4 A

4050 Skibby

4.

Kvaftalsrapporhn for 3 kvaftal 2016.: Kvartalsrapporten blev fremlagt og godkendt.

5.

Revisionsprotokolat 2015, kommentarer.: Ved menighedsrådsmødet aftroldt d.2418 2016. brev
Revisionsprotokolat fremlagt, debatteret og godkendt, jf. referatets punK 3. Vi har behandlet provstiet

kommentarer til vores regnskab 2015.:
Vi kom ud af året 2015 med et underskud på grund af en fejl ved håndteringen af vores anlægsprojekt
omkring istandsættelsen af Sognegården. Vi fik skrevet til Helsingør stift at projektet omkring
istandsættelsen af Sognegården var afsluttet inden alle bilag var registreret i bogføringen. Dette
medf6fie, at restbeløbet der kunne hjemtages på vores lån blev aflyst.
Fejlen gjorde, at vi i 2015 fik et overforbrug på anlaegsprojektet omkring Sognegården på kr.216.237 som kunne have været finansieret med hjemtagelse af lån.
Vi er 100% klar over at fejlen er vores. Vi valgte i forbindelse med Budget 2OI7 atansøge provstiet om en
engangsbevilling på kr. 216.000 til dækning af vores underskud på de frie midler opstået på grund af den

manglende hjemtagelse af lånet. Denne ekstrabevilling blev afuist.
Da Skibby Kirke gennem flere år har kæmpet med at få økonomien

til at hænge sammen

på grund

at
tidligere tiders overforbrug, og nu endelig har fået bragt vedligeholdelsesstanden op på et acceptabelt
niveau, ser vi os desvaerre ikke i stand til at finansiere mere end kr. 30-50.000 fra driften inden for de
næste på år. For regnskabet 2015 har vi pr.3LILA-2016 et overskud på driften på kr. 21.000, men da vi
ikke har betalt for gran endnu, regner vi med at regnskabsåret 2015 vil give tæt på et O-resultat.

6.

Evt. nyt klaver i kirken. Betina har fået demonstreret et VIVO ldaver, som kan spille
samrnen med kirkens anlæg. Vi henter 2 priser. NLN ønsker kragetræer på

sognqårdens rygning. Vi indhenter 2 priser.

7.

Salg af jord ved ny kirkegård: Sidste nyt. Vi mangler en udtalelse fra Birgitte Fink.

8.

Lukket mØe

9.

Eventuelt. Møde med genboer bør aftales og Gitte bør defhge. Vi finder en dato ijanuar

aftals, tit torsdag d.8ll2 kl. 19,00 til bdrandling af personalesager:

hvor vi inviterer. Reformationen markeres i Skibby Kirke med teaterstykke 23124 marts

2017. Morgendamernæ arbejde p&lønnes

til 19/1 kl. 19.00.

rnd

en blornst. furste møde i 2017 er aftalt

DR har opEget 1000 års tro i Skibby Kirke og det vies i dag. Kan ses

på DR.dk. Webinar med kirkegårdsprogram aftrold i fredags. Der ønskes en IPAD.

Skibby Menighedsråd den 16/11 2016, Dan Koch, formand.

