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Referat:
Deltagere:
Fravarende:

Afbudfra Pernille

1. Godkendelse
af dagsordenen.
2. Meddelelser
fra:
i . Forma
nd: Skoletjenestens
deltagerebedesindberettet.SpOgeskema

fra provstietom voresgudstjenesteformer;
Metteskriverom vores
tjenester.Henvendelse
fra "Ler for livet"om en mentorordning
for
anbragtebOrn;Birgitf8r materiale.
il.

Sogneprast:Arbejdsmode
medprovstog tillidsmand;
et godt mOde
hvorMikkelHOjholt
og vi selvskalfindelOsning.
Forslag
om
proveperiode
p6 Z 3r med2 presteri 3 kirker.praktiskeopgaver
lgsesad hoc.Derinviterestil et felles MR.mOdei uge20, hvor
provstenogsSdeltager.MetteBrunshuus
italesatterproblemer
ved
manged8bi hojmessen,

i i i . Kasserer:
Henvendelse
til formanden
om at tegningsberettigede

(Danog Verner)skalindsende
kopiaf sundhedsbevis.
iv. Kirkeg8rdsudvalget/kirkeg8rden:
Vi er autoriserede
til at anvende
bekampelsesmidler;
Marleneharveret p3 kursus.Reglerfor kab
og brugstrammesfra2020.Flerekurserunderuejs.
Fliser ordneti
prestenshave.I urneafdelingen
settes der kantsteni stedetfor
hakke.TilbudpAelektronisk
kirkeg8rds
kort.Vi synesdet er for
dyrt,Vi afuentertil vi er ferdige medat omleggekirkeg8rden.
Kirkeverge/Kontaktperson:
Losningved kirkestien
bliverat den
lukkesi beggeendermedhegn.prastenssekreterskalp3 kursus,
udgiftendelesmedSkuldelev,
orientering
til MenighedsrSdet:
Lysekrone
i kirkener skiftettil LED
perer. Vi f3r en prispt de sidste3 kroner.Derer ogs8kommetLED
plantervedSogneg8rden
i koretog vSbenhuset,
mod nabo,til
stOjreduktion,
priser indhentet.Vi tagerdet op igentil efter8ret.
vii. Aktivitetsudvalg
og aktuelleudvalg:Reformations
skuespilmed

mjodog polse.Vi modeskl, 14 i SognegSrden.
Gudstjeneste
2Gl3

wwwtt"&Z<&7*byk&xk<u&

tL
kl. 14,00. Der bestilles bradepandekage hos

t,

bageren. KoncertaKuelle Sigurd Barret ønsker at lave en konceft i
Skibby Kirke; Tema 'Alt om Luther på 60 minutter." Der arrangeræ

4 Hassiske koncerter i løbet af somneren. Ensemblet annoncerer

skibbyKirke
Menighedsrådet
§elsøvej 4

selv.
Budgetudmeldinger for 2018

-

2019

-

2020

-

Z02l budgetrammerne gennemgået og

kommenteret.
4.

Budgetønsker for året 2018. Ønske er et tremandsudralg, bestående af Vemer, Gunde

og Dan, der kan behandle ønsker, og sørge for indstillingen. Vemer taler med Ninna om
budget på drifurammen.
ProjeKforslag vedr. Taget på tårnet. Orientering, og orientering om øvrige projekter.
Kvittering fra Helsingør Stift er komnreU sagen behandles.
Arbejdet på taænet er sat igang.
7.

Salg af jord ved ny kirkegård: rykket for

war hos Birgifre Fink.

Oprydning af grene på ny kirkeqård. Prb er indhentet.
Eventuelt. Inga Egerup har afleveret en kuvert med spændende dokunrentation på

altertæppe og Frobenius orglet da det blev Sgget. Der kunne slobes en bka! udstilling
med disse affeKer, og måske slobes interesse for at lave nyt alterEppe. Seminar om
visionsplan for kirkens arbejde ønskes, måske i okober, med støtte fra landsforeningen.
Tirsdagsldubben har modtaget en donatbn fra Lions. Hjælp til skærbrsdag ønskes.

Skibby Menighedsråd den 1413 2017, Dan lGch, forrnand.
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