Menighedsrådsmøde

Menighedsrådet
Selsøvej 4 A
4050 Skibby

Tirsdag d. 24/5 2016, kl. 19.30
Selsøvej 4 A, i salen, 4050 Skibby

Referat:
Deltagere:
Fraværende:

Afbud fra Iddi

1. Godkendelse af dagsordenen.
2. Meddelelser fra:
i)

Formand: Køb af digitalt orgel er afsluttet, og vi takker Augustinus Fonden og
Oak Foundation, for donationer til gennemførelsen. Betina opfordres til at give
en takkekoncert. Pjece fra Landsforeningen bestilles til alle mr. medlemmer.

ii) Sognepræst: Tak for hjælp og indstilling til Beatles gudstjeneste til alle i
menighedsrådet.
iii) Kasserer: Tak for godt tilrettelagt program til Beatles. Et lille overskud indsættes
i banken.
iv) Kirkegårdsudvalget/kirkegården: Fældning af træer og beskæringer på
kirkegården, er ved at være overstået. Vi beklager de gener det i en periode har
påført gravsteder og naboer. Besøg af udvalget ønskes, status lige nu, med
tanker og ideér.
v) Kirkeværge/Kontaktperson: Kursus i find og fasthold dine frivillige 9/6. i Egedal
Kirke. Anetavle er på bedding – den skal ajourføres og udføres. Ønskes maling
af loftet i våbenhus. Arkitekt spørges. Lysekrone, tilbudt af medlem af
menigheden, købes.
vi) Aktivitetsudvalg og aktuelle udvalg: Kontakt til Karsten Lolks datter.

3. Fremlæggelse af kvartalsrapport for første kvartal 2016.: Kvartalsrapporten er fremlagt
og godkendt på menighedsrådsmødet. Vi følger fint økonomien.

4. Projektforslag for rampe i våbenhuset: Verner orienterede om samtale med den kgl.
Bygningsinspektør, om rampe i gulvmateriale. Vi laver, foreslået af arkitekten, en
prøverampe, således at vi kan teste virkningen. Vi afsender forslag til provstiet til videre
behandling

5. Hvor langt er vi med indsendt materiale på Kapellet og præsteboligen.: Ifølge provstiets
sekretær, er næste møde d. 1/6 hvor det indsendte behandles.

www.skibbykirke.dk

6. Valget til efteråret: Materiale om kurser m.m.: Materialet er fremlagt og
vi rekvirer det nødvendige antal. En ide´ blev fremlagt om en workshop, hvor vi kunne
fortælle om arbejdet i MR.
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7. Frivillige og nye medlemmer til MR.: NLN ønsker at melde fra. Pernille Sjølin vil gerne
deltage. Valgmateriale og plakat til fremlæggelse i kirken rekvireres.

8. Eventuelt.: Birgit orienterede om skoletjenestearbejdet. Rollespil i kirken i
reformationsåret 2017, premiere 23/3 2017. Der bliver sikkert tv dækning. Onsdag 15/6
mødes kirkegårdsudvalget kl. 9 til gennemgang. Tirsdagsklubben havde en god udflugt
til Orø. Alle var tilfredse.

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

www.skibbykirke.dk
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