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Seløvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagerer
Fraværende:

1.

Godkendelse af dagmrdenen.

2..

Meddelelser fra:

i.

Formand: Luftfoto

ii. Sognepræst:

*

nej Tak. Borde er ustabile i hjulene, det laves.

Konfirmand overnatning. Fint arrangement. Tak til

Heidifor hjælpen. Førsæ kursus i Kirke Care er afholdt. Vi er klar til
at starte op. Festguds§eneste U10 med præsentation af Kirke Care
10,30. Alle bedes komme. Ambitionen er at blive mange flere til
dækning af vores område.

iii. Kasserer: se punkt 3.
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården

: Udvalget har været på

besigtigelse. Vi kigger på reglementet for kirkegården. Nyt
arbejdsbord ønskes til maskinhuset. Det er hermed bevilliget.

v.

Kirkeværge/KontaKperson: Beffina er syg. Aflæer spiller.
Renovering af salrnebøger

- nej bk. Henrendelse

om

arbejdspøvning af flygtninge. l4enighedsåffi bakker op, og
Marlene og Verner arbejder viderc med opgaven.

vi.

Aktivitetsudvalg og aktuelle udva§: næste børrregudsliermte bliver
en æbleskrogs gudslieneste d.3/1CI kl. 17,$). og Halbween
guds§eneste d. 3U10. Refornrationen rocler kornmer på udvalgets
rnøde.

3.

Regnskabs funktionen i EC-dox: Vemer orienterede om et møde med NK.

4.

Erdellge budgetudrnelding for 2018: DK orientercde.

5.

UdHln af lokaler Ul AA: Lokalelån er dlakoni, men vi påtaler at der bør ryddes op efter

brug, og at opvaskeren startes. Rengøring læEtgts i kalender.

6.

Lørdagstjenester: Det er et ønske fra provstkt, og vi bør være klar Ul lørdags§enester.

Vi planlægger 8 bamedåb og påregner ca. 10 bisættelser (og 5 bryllupfO. På næste
MR møde præsenterer et nedsat udvalg, en økonffnisk oversigt.

§Yww.

s§{.i h

hvki rke. d k

fLskibbyKirke
7.

Hækplanter på kirkegården: udgåede hække skiftes ud med nye.
Bøgehække skaltages op og erstattes med taks. Vigodkender.
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8.

Sogneudflugten

9.

Måske nyt om projeKer: ProjeK på kirkegårdsmur er indsendt, afventer behandling.
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DK. Orientercde.

Belægning på ny kirkegård kæver konsulent. Kloakmester er igang med at indhente
tilladelse tll etablering af afoanding med sandhngsbønd, fra p pladsen. Næste projeK

vilvære tag på €rnet og kalkning af kirken.
10. Dankort ønskes til Sognegården med Gitte som kortholder. Godkendt.
11. Eventuelt. Fyld Danmarks kirker d. 2419. vi kan deltage til næste år.
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20L7, Dan Koch, formand.
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