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Menighedsrådsmøde
Tirsdag d. 20/11 2018, kl. 19,00
Selsovej 4 { i salen, 4050 Skibby

Menighedsrådet
Selsovej 4

Referat:
Deltagere:
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagsordenen.

:.

Meddelelser fra:

i.

Formand: Snak med formand for Ferslev-Vellerup og samarbejde.
Ved en fejl er ansøgning om glastavle, først afsendt fra

provstiudvalget til stiftet d. 19/11.

ii.

Sognepræst: Musikgudstjeneste stor sucsses. Diplomer til
minikonfi rmander. Samling med efterfølgende spisning. Allehelgens
aftens gudstjeneste. Filmaften med Adams æUer en god aften.

iii.

lGsserer: Provstiet ønsker en redegørelse om overskidelse af lønbudget.
Vi ønsker debat om skift at regnskabsfører. Budgettet overskides og der

er mange fejlæsteringer. MØe med kasserere d. 512 2019 i Islebjerg.

iv.

KirkegårdsudvalgeVkirkegården : Grandækning er næsten færdig.

v.

Kirke,ærge/KontaKærson: Besøg af brandinspektør. Viskal tømrne
ffrrummet for rengøringsartikler og papirvarer. Ingen kiler ved
dørene. Det ønskes at vi inddrager det ene toilet ved
konfirmandstuen, og indrettes til rengøringsrum. Pumper rcd ny
kirkegård repareres ikke. M har ikke økonomitil det iøjeblikket.

vi.

Aktivitetsudvalg og alCuelle udvalg: Filrnaften plan lægges ind
dette udvalg. Kirkekaffe ved koncert d.

i

t6lt2.

Godkendelse af lavartalsrapport 3 Q 2018: Krartalsrapporten blerr genremgået og
godkendt.
4.

Arbejdstilsyneb påbud og behandling heraf: M modtog aBlag om driftsmidler til
ansættelse af lærling. Der sker ikke noget, fØr der er ansat en personalekonsulent. Det

vil ikke ske i indeværende eller næste år. Udlicitering kan være vejen, men det vil gå ud
over pasningsniveau.

5.

Svar fra provstiudvalg vedr. ønske om ansættebe af lærling:

6.

Status for byggeager: Kirken er næsten færdig kalket, og tidsflanen holder. Stilladset
oå kirken taoes

nd

inden lænoe.
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7.

Konseruering af sandstens relief på

tårnet konseruering pågår og

afsluttes inden længe.

Menighedsrådet
Selsøvej 4

8.

Konstituering af Menighedsrådet: Valg af formand og næstformand ved

hemmelig

4050 Skibby

afstemning. Dan Koch blev valgt som formand og Gunde Lundbech blev valgit som
næstformand. Verner Johansen blev valgt til kaserer og Verner er konbKperson og
oplærer Pernille tiljobbet. Verner blev også valgt som kirkerærge. Dan indberetter til
lønkontoret.

9.

Ny organist i Skibby l(rke: Sidste anøgningsfrist er

26llt.

indtil d.d. 3 ansøgera

10. Jul i Sognegården: ca. 16 tilmeldte. Erhvenælivet er spurgt, og der kommer formenflig
god ræpons.

11. Eventuelt.: Gitte ønsker at lave hrkeyoga. MR siger OK. Gitte vil gerne lave en julehjælp
aften d. 5112for at optimere julehjælæn. MR giver grønt lys men vi ønsker en
uddybning af projektet. Lejepriser blan debatteret og vitaler om dem
Pernille ønsker nøgle

til næste

møde.

til kontoret, således at der kan gøres rent. Puslebordet bliver

repareret. BaWmotorik fortsætter til foråret hos Heidi. Vi mangler

1)4s

på P pladsen.

Historisk forening gør ikke rent efter sig. Lister i salen gøres færdig snarest. Vi løber

gryder og skeer i løkkenet.

Skibby Menighedsråd den 15/11 2018, Dan Koch, forrnand.
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