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Menighedsrådsmøde
Tirsdag d.26182019, kl. 19,00
Selsøvej 4 A, i salen,4050 Skibby

Selsøvej 4

Odtagere:
Afrud fra Birgrt, Pemille og Iddi

1.

Godkendelse af dagsordenen.

?.

Mddelelser fra:
Formand: Takkekort fra Marlene, bogga\€

fu

Årt Gallery Virk til

lakob Holm. Takkebrcv fra Åage Koed Mikkelsen.

ii. Sqnepræst:

intet at berette.

iii,

lGsserer: Ny PC til kirkekontoret og til præ*ens korEor.

iv.

Kirkegårdsudvalgeflkirkegår&n: Pasning af graræted, henvendelse

fra i*ddrar,er. M nrødæ i kirkegårdsrdvalg€t og afuler et skriftligt

war til kunden. Der læggæ op til et punK på dagsorden til næste
F4R

§!øde. Gravsten på kirkegården bør eftergås nud at vælte, og

indehaver skalorienteres.

Vihger problemaUkken med

på

sogrenødet d. LAg. Resterende hække bliver klippet snarest.
v.

Kirkeværge/Koffiak$eson: M har arsat fiexlobber på kirkegården 5
tinrer pr. uæ. Ørske orn knaphuls mikdon til kirkesanger.

vi.

AktiviteBudvalg og aktudh udvab: næsæ møde

afrlt ti! 1U9 kl.

10,00 i Sognegården.

Kwtalsapport 2. kvarhl2019.: Krrartalsrapten for 2,lqrartal2019, t*ev behardlet
og godkendt på mn mødet.

Inteme bu@tGr Ul 2. hahån VeflEr loharusen har r.darbeilet interne budgretter.
Bilag

til Regnskabsinstruks skal

udffG: men$hedsr&t

har genrwngået og har

godken& det udffkfte skenra. Bilag€t er præsenteret fur Menigtrcdsrådet og godkerdt

d

n,ln mødet.

&ars

til ærsorpptysninger dab@ånge bhv
Wnrsngået, og formarden retter til i s16ænet, såhdes at dgarge kemover bltver
&nar.rtorisering af persører nrcd

som aftatt.

A

4050 Skibby

Referat:
Fmværcrde:

Menighedsrådet

7.

Tilladelsetil anvendelse af anlægsmidlerfra salg af orgel, til indkøb

ILsk&by*
af I
f

n}rt pedalspil.: M€ni§hedsrådet godkender at ansøgning om konverterir§

Menighedsrådet

af

anlæsrnldler, fra salg af kisteoryel, arwendes til køb af nyt @alspil.: fugen er

fuhandletaf Fr*rilosund howfitømlg d. 19/6 2019 og d 14/8 2019, md afslag.

Fnstæfing

8.

st<at

ske vb drifunidler.

lOnvertering af drifumidler fta Gospel til børnesangkor: Menighedsrådet godkender at

&r anwes orn, at anverde

tildelte driftsn*dbr for 2019 og 2020 til oprettdse og

drift af børnekor.: Saget er bhandletaf Ftderilasund Porstiuduap,

#n ætt

9.

Vi

tibkitry prwstitdvabd

Præstegårdshaven: Vø et

hwrdan

atWet

s*u*b

nffi

{orM-

i

#red et

t@æ{*

svar

d

a$al

q

er

Evilliget

fulW *.

pætqårdshaven d. 1S/6 2019, blev &tafult

Der afules en ny dato,

hwr prloriEeringen *ales.

10. Konsulentrunden i æptember:
11. Lyd og bilhde i kirken: Nyt tilbr,rd fra D*orth $ar er mo&aget, Der hretæes en
sammenl§ning. M ansøger provstiudvalget orn konvertering af bevilliget sum
st<ærme, konverteæt

tiltv-

til projektor{øeaiq.

12. Ny rygning på Sognegården: Skibby MR bedes påvise hvorfra overs§dende

f.{æ*aldtæ øav**øvalgæ *æ{,
-ldtn lanasæn lhudæn, lmr frernændt tdqørelæ over bvilhtrger q forbngte
fornyet afl*gn*p, h-rcr vi æ arn dækrirE af
at@nldts- \li M

anbe.g$nidle.r tilopgaven komrner fra: Blarne

u@iften via 59o midhr.

13. Naboklage behandles Een:

*tu$M

Mrilexud

Etwd@r røM«laæn

tilken@iudæ:

i4srlgMrk

frovsfrltdvab ørskøatSkiffiy

røW23/5

vb DAP 4?en, rnd ttR

ffi

kan ikke nrcd de fordiggerdeoplysnilEer ta$e sti§ing

til en henverdelse af den kaliber. vi afutte at fur@e støjrr€lirs urefidørs, såhdæ at
vi kan dokunrentere støjnircauet ved forskelllge an"ngErnenter.
14. t*abofsnerdelse onr køb af jord ved den nye kirkegrård: Efter er drøftebe. bbv det

\€dtaæt at

arwe

onr

tilffibe

til at frasæEeiod \red den ny ki*egåEl.

15. Eventuelt.: Artikel i Kristellgrt Dæbfad øn optnld oE fanrilienøder på kirkegårdens

areahr. Der kønner q&elstatirer ved

sogdr&ns

"100 Salmer" til kirken.

Skibby

Men§Msråd den U8 2019, Dan Kocfi, formand.
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