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Menighedsrådsmøde
Tirsdag d.2U3 2018, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, t salen, 4050 Skibby

Fraværende:

2.

Meddelelser fra:

i.

Formand:

ii. Sognepræst: Datoer for besøg af Biskop og Provst 2413 og 215 er
afsat til ansøgere og valg af kandidater.

iii.

Kasserer:

iv.

Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Gran taget af, måske blomster til
påske. Kriminalforsorgen har en praktikant vi har fået tilbudt.
Frederikssund kommune har foreslået en praktikant. Alarm i kirken

er påvirket i dag, med falsk udkald tilfølge. Bømegudstjeneste
torsdag gik godt, 60 besøgende, Mikkel Højholt læste og velsignede.
MobilPay er kommet og det virker.

v.

Kirkwærge/Kontaktperson: Lejer har annulleret sin kontrakt, og
ønsker at donere den betalte leje til Skibby Kirke. Gitte har været på
kursus i personregistrering. Meda$ejdermØe fredag.

vi. AKivitetsudvalg

og aKuelle udvalg: Rød løber skal vi lære med til.

Vi melder os ind i Skibby Aktive. Ad Hoc Kor i Skibby Kirke

*

er det

en mulighed?

3.

Gennemgang af årsregnskabet for 2A17, med diverse bilag: Årsrqnskab 2017, afleveret
på økonomiportalen

d. 6t3 2018 kl. 16,33 blev behandlet og godkendt af

menighedsrådet.

4.

Status Præstegården: Termoruder

skiftet Emhætte skiftet. Ovn er snaft monteret.

Fundament i sydgavl er udbedret. Horedtrapæn er ved at blive renoveret. Flisegang

bliver udskiftet. Rykket for projeK på varanda.

5.

Status Sognqården: Rengøring af stole, ærgerligt at de blev blandet med ikke-

rengjorte. Fenderbrdder er lavet og malet, ldar til montage. Der er mulighed for at
lave en arbejdsweekend.
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4050 Skibby

Deltagere:

Godkendelse af dagsordenen.

Menighedsrådet
Selsovej 4

Referat:

1.

skibbyKirke
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7.

Liturgi i Skibby Kirke: Vi aflrenter en ny præst, som skal være rned i
planlægningen.
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skibbyKir*e
Menighedsrådet
Selsøvej 4

8.

Personalehåndbog: Udsendes i mailtilalle.

9.

Eventuelt: Hans Møller ønsker mikrofon bruges noget rnere. Kan vi have mere kontakt til

4050 Skibby

nabosognene, det ønsker vi. Parkeringsplads projekt og renovering af kirkegårdsmur
blev kasseret. Vi har bedt om at

€

udarbejdet et projekt på nyt graverkontor og

samtidig parkeringsplads og mur. TirsdagsHubben planlægger en tur U5 UlOver Dråby
kirke og kigger på lolkmaleri. Derefter en tur til Orebjerg Gods, afslutning på Gerlev kro.

Birgit har bestilt plakater

-

A

gratis fra Politiken.

Skibby Menighedsåd den 8/3 2018, Dan Koch, formand.
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