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Menighedsrådsmøde
Torsdag d. 1B/1 2018, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Selsøvej 4

Ileltagere:
Fraværende:
Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Præsten er bevilliget aBked. Prorsteqyn og udffningsqyn

d.912, kl. 10,00. Har vi styr på protokollen, den findes hos Marlene.
Hjertestarter indkøbe og placeres i præstegården.

ii.

Sognepræt: Julegudstjenester et tilløbsstykke. luleaften

i

Sognegården varen succes, ca. 15 deltagere.

iii.

Kasserer: Delbudgetter for kirkegård og sognegård.

iv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården:

Hække er klippet ned ved kapellet,

og vi går i gang på ny kirkegård. M ønsker at gå videre med
oprensning af lille sø I præstegårdshaven. Det bør gøræ af
professionelle

folk

v. Kirkeværge/Kontaktperson:

Vand på grund ved

gadefret

og

kirkegården. Vandet kommer fra højereliggende grunde. Vi får lavet
pumærne på kirkqården. Arkjtekt kigger på opgaler ved
udflytningssyn. Status aftrddes/arbejGdag tirsdæ d.231 L.

vi.

Aktivitetsudvalg og aKuelle udvalg: Reformatbnen rocker, vi
afuenter nærnere. Aftkedsreception ned Mette Brunshuus søndag

d.28lL efter sidste gu6tjeneste. Vi laver en alGivitet. D. 1ll2 er
det fastelavn, som vi bør anangere som M har tradition for. Vi

mØes d.24l1ld. 10,00.
3.

Indberetning af udlejninger til nu og i fremtiden: Provstiet har stillet spørgsmåt tit
kontering m.m. Vifremsender en forldaring via §enestarejen.

4.
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Referat:

1.

skibbyKirke

Tilbageblik på året der er gåeU har vi nået det vi gerne ville? M mangler asfalt på

P

plads, visionsplanen, chaussesten på ny kirkegård skaloprettes, kirkegårdsmuren slol

genoprettes. Flere af disse elementer afuenter arldtekt godkendelse. ProjeRet på kirken
og tårnet, slol udarbejdes såleds at det kan udbydes i marB.

iLslcibby*irlrc
lGlenderen første halvår 2018.

t3lzlddi- 2fF

Marlene

- t9l4 Dan -

15/5 Use Lotte - f3/6 Gunde - 16/8 Fernille.

7.

EræntuelL: Aftale med North Star

I'

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A

4050 Skibby

30/f H. 10,æ demo af hd og billde.

Skibby Menighedsråd den 30/12 2017, Dan Koch, formand.
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