Menighedsrådsmøde
Onsdag d. 22/6 2016, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
Fraværende:
1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
a.i.

Formand: Brev fra Bibelselskabet til MR. Nye skilte til audio
tilslutninger.

a.ii.

Sognepræst: Trofestival vagter er uddelegeret. Vi får en bod med

råvarer. Vi forbereder klargøringen i Sognegården.
a.iii.

Kasserer: Indkøbt opslagstavle til overblik.

a.iv.

Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Rettelse til referat. Taks hække
bag gravsten ved urnegrave og chaussesten imellem gravene. Jorden er sunket et sted på
kirkegården – vi er obs. på det. Vi har fået en praktikant på kirkegården. Skilt fra OAK
Fundation er kommet.

a.v.

Kirkeværge/Kontaktperson: Vi har besøgt en pårørende som var
glad for hele seancen omkring bisættelsen. Forslag til præstetavlen fremlagt. Lampe til
våbenhus indkøbes og ledning i lampen skiftes. Loftet males. Sangundervisning bevilliget og
sat i gang.

a.vi.

Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Skibby krøniken kommer i fokus

i marts og vi tillader at kirken bruges til forestillingen. Gudstjeneste søndag holdes i
Sognegården.
3. Budgetsamråd 2016, udmelding af ligning og drift. Gennemgang af bevilligede midler.
4. Energimærkning af bygninger. Vi har 3 bygninger der hører ind under ordningen.
Lysekroner i kirken kan forsynes med LED. 4 lysekroner kan renoveres til LED for ca. kr.
33.000,00 inkl. Moms. Vi skal selv nedtage og genophænge lamper. Lysekronerne bliver
pudset op inkl. I pris.
5. Kapellet og præsteboligen, vi har modtaget svar. Sagen vedr. kapellet er behandlet i
provstiet og er videresendt til Helsingør stift. Kvittering er kommet – svar om ca. 10 uger.
Renovering af gulv og vinduer i præsteboligen, er tilbagesendt med
6. Emner til valget. Vi har kontakt til emner, og arbejder videre. Materiale fra
landsforeningen.

7. Ansættelse af sognemedarbejder. Vi har holdt møde om ansættelsen. Vi udsætter til en
samtale er afholdt, og økonomi er afklaret.
8. Møde med Sognegårdens naboer: Vi tager et møde og ser hvad der kommer ud af det.
9. Eventuelt: Vi mangler vores protokol, og vi aftalte med provsten, at vi kunne få en
fotokopi af provstiets udgave. Kalenderen for det kommende halve år.

Skibby Menighedsråd den 18/5 2016, Dan Koch, formand.
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