Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Torsdag d. 21/6 2017, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
Fraværende:

Afbud fra Mette Brunshuus og Lise
Lotte Due.

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Brev fra Lisbeth Grønberg, Tro festival, om årets
arrangement. Menighedsrådet kan ikke anbefale deltagelse fra
gravere, grundet stort arbejdspres. Brev fra Inger Madsen, vedr.
babymassage, babymotorik m.m. Menighedsrådet siger ja tak. Gitte
Hovmann ønsker at leje lokale til sin Yoga uddannelse, og anmoder
herom i brev. Kan det være i konfirmandstuen aftales det nærmere
med kontaktpersonen. Vores organist, Betina Friis, ønsker en
løsning på klaver i kirken. Orientering fra møde mellem formand og
organist. Beslutningen udskydes til vi kan finde den rigtige løsning.
ii. Sognepræst: Intet nyt
iii. Kasserer: Siden sidst har vi udlejet sognegården i en fornuftig
mængde, der kommer lidt færre i den nærmeste tid. Det går bedre
med ECdoc.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Dokumentation for arbejdet med
stengærde og betonmur er sendt til provstiet. Ny folder om kirken
på engelsk er færdig og ligger nu i kirken. Tyveri på kirkegården af
sommerblomster. Hunde besørger også på kirkegården. Det er
noget …. Lysekroner i kirken kan laves nu. Det gør vi, således at vi
kan indsende anmodning om energitilskud. Ansøgning om bænk i
granit, ansøgning er godkendt. Bænk i træ, opført uden ansøgning,
bedes fjernet. Marlene kontakter brugeren. Projekt på
parkeringspladsen. Afvandingssag er godkendt af Frederikssund
forsyning. Nu er den oprettet som byggesag. Vedrørende AV udstyr
i kirken kunne vi få et forslag fra North Star. Vi må komme med
ønsker. Cykelstativer ved sognegård og ved kirken ønskes. Forslag
og pris forelægges ved næste møde.

www.skibbykirke.dk
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Kirkeværge/KontaKperson: Organisten er deltids

[,

sygemeldt. Betina spiller til højmæe og bryllup. Der er aftalt
afløsning. Slagleklippet på ny hrkegård.

vi.

AKiMtetsudvalg og aktuelle udvalg: Tur er planlagt til 20/8 og det

Ønskes flere snører til billedophæng. Kan vi lave en højmæse rned
efterfølgende fernisering i sognegården med kirkekaffe. Det skal

afprøuæ. Vi skitter med "Ophold i gården er ikke tilladf'.
Tilladelse

til ødt tag på tårnet. Orientering om starttidspunkt.:

Brev

til Stiftet via

provstiudvalget hvor vi beder om lov til uds§delse.
4.

Budgetudmelding for 2018 og frem. Orientering: Udmeldinger fra provsti frernsendæ til
alle.

5.

Salg af kirkegårdsjord. Vi er

æt

på et

p$ektfoslag, som.kan præsenteres

vd

næste

møde. Ejerforhold debatteres. Efter samtale med Stiftet er det naboens opgave at påvise

servitutter eller tinglyste forhold.
Kapellet
7.

-

status.: Er færdiggjort efter aftale. ProjeKet er godkendt.

Ny hjemmeside

-

er gået i luften.

Visionsplanen.
o

Eventuelt. Hovedrengøring i august. Ønske om maling af væggen i sognegården. Vi
kigger på priser på håndsæbe. Fastnettelefon nedlægges. Fliser på væggen iløkkenet.

Skibby Menighedsråd den 1416 2017, Dan Koch, formand.
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Menighedsrådet
Selsøvej 4 A

4050 Skibby

bliver spændende. Betina laver takkekoncert d. 20/9 i kirken.

3.

skibbyKirke

