Torsdag d. 23/02 2017, kl. 18,30
Selsøvej 4 A, i konfirmandstuen, 4050 Skibby.

Referat:
Deltagere:
Afbud fra: Gunde Lundbech,
Marlene Jensen

Fraværende:

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i. Formand: Ingen nyheder.
ii. Sognepræst:
iii. Kasserer: Udlejning af sognegården er positiv. Vi vil kvartalsvis
modtage rapportering om økonomien på nogle hovedpunkter
iv. Kirkegårdsudvalget/kirkegården: møde afholdt 2/2 og referat er
udsendt. Verner og Marlene har været på konference, og får tilbud
på et digitalt kort over kirkegården. Fyret i graverboligen er
repareret og kører igen.
v. Kirkeværge/Kontaktperson: Vi undersøger med en installatør om
døgnvagt, i tilfælde af uheld m.m. Aftale om afløse til bookning af
sognegård. Skilt ved Ny Kirkegård, ved Kærvej opstilles af
kommunen. Tilbud på læmur i præstegården er indhentet,
projektforslag ønskes og vi beder arkitekten om et møde.
vi. Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Fastelavn er på vej, og der er
indkøbt tønder og godter. Vi glæder os. Reformation – vi ønsker
mjød og knækbrød. 26/3 er der solgudstjeneste i Sognegården kl.
14 med kaffe og kage. Skærtorsdag er der nadvergudstjeneste med
spisning. 2´påskedag er der Brunchgudstjeneste i Sognegården.
3. Ninna Kryger fra NK Løn og Regnskab kommer og fremlægger regnskabet for 2016 og
kvartalsrapport for 4 kvartal 2016.
Årsregnskab 2016 afleveret på økonomiportalen d. 16/2 2017, kl. 17,36 blev behandlet
og godkendt uden yderligere kommentarer. Kvartalsrapporten for 4. kvt. 2016, blev
gennemgået og godkendt
4. Behandling af kasseeftersyn 2016, foretaget den 22/11 2016, af Beierholm. Vedr.
anmærkning punkt 1.: Menighedsrådet har opdateret regnskabsinstruksen efter

konstituering i nov. 2016. og oploaded den på DAP. Punkterne i
kasseeftersynet 2015, blev taget til efterretning. Vedr. anmærkningspunkt 2.: opsparing
på kr. 139.000,00 efter salg af orgel, henstår til renovering af Frobenius orgelet, når
dette er muligt.
Præstegårdens vinduer bliver udskiftet i 2017. er igangsat. Vedr.: anmærkningspunkt 3.
Præsten afregner årligt ca. kr. 40.000,00. til forbrug af varme og el, hvorfor vi mener
punktet er fejl anmærket i protokollatet.
5. Forslag til justering af prisblad, for udlejning af lokaler. Takster blev besluttet og
udsendes sammen med referatet.
6. Brev til provsti, vedrørende optagelse af stiftslån til gennemførelse af arbejdet, med
renovering af tårnets tag, samt kalkning af kirken. Brev fremlagt og godkendt.
7. Reformationen og fejring af samme.
8. Nyt projekt: Kirke Care: på Mette Brunshuus´ vegne orienterede formanden om
projektet.
9. Eventuelt. Ønske om renovering af konfirmandstue. Vi spørger vores arkitekt om et
forslag. Lydanlæg skal tjekkes. Kirke Care kan indføjes i kirkens visionsplan under
diakoni.
Skibby Menighedsråd den 17/2 2017, Dan Koch, formand.

