Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet

Onsdag d.2Alæ2019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Selsøvej 4

A

4050 Skibby

Referat:
Deltagere:

Gæst: Bjarne Meerualdt, Provstiet

og Ninna Kryger, ECIT.

Fraværende:

Afbud fra Pemille Sjdlin

1.

Godkendelse af dagsordenen.

2.

Meddelelser fra:
Formand: Ønske om nye kaffekander i sognegården. Ønske fra

organist Ole, om kursustilskud og nyt pedal tastatur til orglet. Tilbud
på rygtræer til Sognegården. Vi skal bruge et tilbud mere. Heidi har
ønsket hævekort til Nordea, fra udlejningskontoen, og blev i går
godkendt af Nordea. Nu afuenter vi bare kortet.
Sognepræst: Jubelkoret kommer måske i pinsen, det aftales
nærmere. Indsamling Ul Folkekirkens Nødhjælp var en lille succes.

Vi har haft besøg af karavanen af frivillige tilknyttet Folkekirkens
Nødhjælp,
Kasserer: Ecit undersøger hvad der er sket med beløbet for salg af

orgel. (det stemmer ikke).
tY.

Kirkegårdsudvalget/kirkegården:

Vi rykker for projektet om

kirkegårdsmuren til højre for kirkegårdslågen, hos stiftet og
nationalmuseet. 2 tilbud på beskaering af træer i allæn. Bøgetræet
på plænegraven er sygt og er til fare for publikum. Vi skal lave en
sag som kan sendes til stiftet til godkendelse. Registrerede

gravminder kan vedligeholdes ved at søge en pu§e. Vi søger.
V.

Kirkeværge/Kontaktperson: Kontrakt med organist er på plads.
Kursus afholdes'kirkegården i forandring" i Opæ Sundby sognehus.

Verner

q

Marlene deltager. Bjarne tilbyder at dehage i en

planlægning af kirkegårdenæ udvilding.
Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Kammerkoret Viva ønsker at

give koncert i Skibby Kirke ved alle helgens tiden. Pris 5000,00. Vi
skal have aftalt hvem der gør hvad til sangaften med ønskekonaert

d.2414

-

19. Kirkekaffe kalender aftales.

\ryww"§kibbykirke.dk

I'
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3.

Årsregnskabet 2018 præsenteres tilgodkendelse. Ninna Kryger

grennemgår regnskabet. Årsregnskab 2018 afleveret d. 08-03-2019 16:50 blev

og godkendt med følgende kommentarer. Der er en manglende indtægt
præstebotigen på kr.

på

behandlet Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 skibbv

54.000.

4.

Bilag

5.

Nyt graverkontor: Tilladelse til indsendelse Ul Frederikssund Kommune. Arkitek

til regnskabsinstruks og regnskabserklæring, gennemgås og underskives.

fremsender fuldmagt til indsendelsen. Underskrives af Verner. Arkitekt kommer på besøg

for at se på arbejder der mangler på tårnet.

6.

Mandeklub nedlægges. Startes op igen til efteråret: Rester i køkkenet overdrages til
Tirsdagsklubben og det indbetalte kontingent tilbagebetales.

7.

Konsulentrunde d. L7l9 20L9.

8.

5 års gennemgang af Sognegården:

9.

Hopla i kirken; oplæg fra Gitte Hovmand: Hopla aktivitet kan vi ikke anbefale i denne
omgang.

10. Eventuelt.: Lys på kirken

-

vi får udarbejdet tilbud. Bænke til foyer kommer på plads

fredag,

Skibby Menighedsråd den 13/3 2019, Dan Koch, formand.
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