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Menighedsrådsmøde

skibbyKirke
Menighedsrådet

Torsdag d. 19/01 2AL7, kl. 19,OO
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Selsøvej 4

REFERAT:
Deltagerc:
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:
i.

Formand: Skole§enæten beder om valg af repræsentant for sognet.

Birgit fortsætter det gode arbejde. Brev fra Filadelfia museum.
il.

Sognepræt: Invitation til medvirkende til troHival, en
frivilligmiddag 3U1 isognegården kl. 18,30. Reformationen fejræ

i

Skibby Kirke, billetsalg hos Mette. 2313 H.18,00 premiere hvor vi er

inviteret. Herefter lidt spiseligt og et glas i kirken. 2 forestillinger d.
2413 t4,00

-

17,00 og måske en forestilling mere. Hisbrisk forening

vil arrangere et foredrag med Maftin S. Lausten. Konfirmander laver
altertavler med glimmer
il1.

-

vi har det overalt. Elever er irettesat.

Kasserer: Ønske er et opdateret budget

til hvert mr.

rnøde således

at vi løbende er opdateret.
tv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården : Træfældning på ny kirkegård går

godt. Vi kan ikke køre derude

pt.

Seruice på

gasfir i graverkontor,

veksler skal skiftes. Fyret skal skiftes og vi konfronterer installatør,

idet ffret er fra ca. 2010. Regnskab er

d

rrej, det går frnt

md det

nye system. På sogn.dk er tallene der er indhstet er helt forkert.

86ø9 fra Hoffmann, lysekrone virker ikke. Pris

d

udskftning af

fatninger og nedtagning og ophængning. M kan derefur skifte til
LED, som vil give en besparelse. Ønskes et rnøde med

kirkegårdsudvalget.
V.

A

4050 Skibb-v

Kirkarærge/Kontaktperson: Gufu i stue er færdigt. Mette maler selv
vægge i stuen. Visøger om at anvende rcstbeløb til skiftning at
gulve i 2 værelser. \fi henter priser på P. Plads og belægning på ny
kirkegård. Betina ønsker ikke

fob rned bliE i kirken. Viovervejer

en

løsning ved orgel og organisVsangere. Mus samtaler er i gang.
Andr6, Verner og Marlene tager til konference. lens Larcen kommer

til en snak og samarbejde på kirkegårdene.

,t
vi.

skihbvKirke
t

en t,

Aktivitetsudvalg og aKuelle udvalg: M skalaftale

Menighedsrådet

dato for aKivitetsudvalgsmØe. Bettina ønsker en plan for

Selsøvei 4

støttekonceft. Lav et skiv til aktivitetsudvalget om planen.
3.

-

Kirkeblad

4050 Skibby

eller annoncering og vedligeholdelse af hjemmesiden. Kirkebladet kan

afløses af en A4 med oplpninger om et l«vartals §enæter.
4.

Forslag tiljustering af prisblad, for udlejning af lokaler. Gitte har ønsket at vi arbejder
med en justering af priserne for udlejning og ødelagt inventar vedr. Sognegården. Gitte

orienterede om at vi ikke har overskud på driften, så en prisjustering er påkrævet. Ved
sidste optælling af inventar blev det konstateret at der mangler meget. M larcr en ny
facebookside til Sognegården.
Brev

til prowti, vedrørende r,ort forslag, til finansiering af renovering af tårn og kalkning

af kirken udvendigt. Skrivelse til fremsendelse blev godkendt.

q

6.

Reformationen

7.

Netværksmøde i Skibby aktive 612 20t7.: Foreninger i det sfdlige Horns Herred er

fejring af samme. Se præstens orienteringspunkt.

inviteret til at udveksle efaringer og synliggørelse. Arr. Skibby AKive.

8. Visionsplanen:

nedsættelse af udvalg

til revision af visionsplanen: Det er længe siden vi

har haft en gennemgang af planen. Noget er løst - andet kommet til

-

og noget tredje

er udsat.

9.

Sangundervisning

til kirkesangere: Stig og Gitte ønsker 20 timer hver i

sangunderuisning. Vi siger OK.

10. Eventuelt. Menighedsrådets varer fra løkkenet bør opbevares i nrødelololet. Næte
møkler 2312 2Ot7 kl. 19,00, nøderækken er aftalt som følger

-

21t3

-

2116.

Skibby Menighedsråd den
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l/r^d/r, /'

2017, Dan Koch, formand.
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