Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Tirsdag d. 19/02 2019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:

Gæst: Bjarne Meervaldt, Provstiet.

Fraværende:

Afbud Marlene Jensen,Gunde var
fraværende.

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Kontokort til Heidi er ved at være på plads. Arkitekterne
Kullegård, Holbæk spørger om vi vil have 5 års eftersyn på
Sognegården. Faktureres efter tidsforbrug. Vi beder om en dato for
en gennemgang.
ii. Sognepræst: Besøgt kristen flygtningefamilie på Nordhøj. Vi
anbefalede Jakob at kontakte Ulla. Konsulenter er via provstiet ved
at blive ansat, til at bistå præster i arbejdet.
iii. Kasserer: Verner gennemgik regnskab for projektet på tårnet, og
regnskabet for præstens bolig. Rengøring, der indhentes tilbud.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Kirkegårdskonference 7/3. Se
seneste blad fra Landsforeningen. Kirkegårdskonsulent runde er i
gang bestilles senest 22/2.
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Mus samtaler er i gang. Gitte har måske
for mange opgaver. Vi har ikke timetalt til flere opgaver.
Personalekonsulent er ved at være på plads. Ansættelse sker her i
foråret. Lønforhandling med organist pågår.
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Aktivitetsudvalgets referat med
vigtige datoer. Referatet udsendes til alle. 2-pinsedag med korsang,
aftales mellem Jakob og korleder Karen Nielsen.
3. Udlicitering af arbejder på/ved kirkegårdene: Tilbud på hækklipning fra 2 gartnere.
Tilbud på beskæring af alle´, her bør vi have en pris mere. Tilbud på fliser ved
cykelparkering. Her skal også bruges en pris mere.
4. Status for byggesager: Tårn og præstens bolig. Vedligeholdelsesplan ønskes.
5. Nyt graverkontor projekt foreligger: Udkast fra Krogh Hansens Tegnestue. Godkendes
som principskitse, til videre projektering.

www.skibbykirke.dk

6. Mandeklub/madklub: Gunde har endeligt meldt fra, så vi skal finde en
afløser. Indkald deltagere til en snak om ”klubbens” fremtid og form. Vi kontakter
deltagere og orienterer.
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7. Revideret prisliste for udlejning: Forslag til ny prisliste. Prislisten blev vedtaget.
Vejledning fra provstiet medsendes, og tom lejekontrakt fremsendes også.
8. Provstiets forslag til ansættelse af konsulent: Ansættelse af en personalekonsulent er
godkendt af alle menighedsråd. Provstiudvalget ønsker også at ansætte en
bygningskonsulent. Verner deltager til mødet med provstiet.
9. Eventuelt: Bænk til foyer. Rullegardin opsættes ved vindue i enden af salen. Gult kryds
på P plads tegnes op.

Skibby Menighedsråd den 14/2 2019, Dan Koch, formand.
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