
lndkaldelse til menighedsrådsmøde: Torsdag d. 17. juni 2021, kl. 19:00
Sognegården iSæby

Dagsorden Beslutningsreferat

1. Godkendelse af dagsorden Godkendt.

2. Nyt fra formanden Vi skylder Buerup penge, de betales i år ca. kr.'100.000

3. Nyt fra præsten Der foretages lempelser fra august. Mundbind afskaffes.
Pilgdmsvandringen er et godt arrangement og gentages til
næste år.
Mogens holder ferie uge 26 og 27 - Andreas afløser.
Høstgudstjeneste i præstegårdshaven den 29. august.

4. Nyt fra kassereren Vi får desværre ny regnskabsfører, vi var meget glade for
Pernille.

5. Nyt fra kirkeværger Det levende hegn på nordsiden af parkeringspladsen
Menighedsrådet skal præcisere reglerne vedr. begravelser.
Der har været et par klager vedr. et gravsted, det ordnes nu
Der er brug for en opdatering i kirkegårdssystemet.
Charlotte Jakobsen tilbyder at hjælpe.
Tages med på mødet til august.

6. Plejeplan vedr. kontrakt på
kirkegården

Leif har underskrevet ny plejeplan

Lis bliver ansat på 37 timer ( kirkegården)
Lykke rengør sognegård og præstegård.
Jasmin ansat på 18 timer ( kirkegården)
Troels hjælper ved gudstjenester
Leif fungerer som sognemedhjælper.

Der er vikar i ferieperioden
7. Overvågning Der kommer låge isakristiet.

Der er sat nye cylinderlåse i efter sidste indbrud.
Kirken og kirkegården "overvåges" fremadrettet med
kamera.
Charlotte undersøger reglerne.
Lissen undersøger prisen

8. Dørsikring maskinhuset. Jesper bestiller en dørsikring ( bom) til maskinhuset.

'rt r9. Vognport Der skal opføres en dobbelt carport med redskabsskur ,

derefter kan vognporten fjernes.
Dette aftalt med bygningssagkyndig / præstegådskonsulent
Michael Madsen fra Roskilde stift.

Fraværende: Formandens initialer: JW Blad nr.:138

lndslag fra Mogens omkring hilleder under spisning
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Vi indhenter et tilbud på nedrivning af vognporten og et
tilbud på opførelsen af nyt.

10. Søjler ved Sæby kirkegård Vi kan forvente at de begynder at tegne i august og derefter
hente tilbud.
Søjlerne kan ikke stå færdige før i 2022.

1 1. PAUSE

12. Kloak ved præstebolig Kloaken er renset. Freddy kontakter Kirsten Thurø og
punket sættes på igen til august.

13. El-lade station ved præstegård Stik koster 7500+ moms, som menighedsrådet skal betale.
Laderen betaler Mogens. Skal laves inden den 10.august.

14. AV-udstyr Vi skal afvente prisen på søjler, inden vi kan bestille AV-
udstyr.

15. Godkendelse af lån af
sognegård til afholdelse af
eksamen for elever fra SHF

Godkendt.

16. Godkendelse af køb af låge til
Sakristi

lT.Monument

Godkendt.

Monumentet på Hallenslev kirkegård bliver rengjort og vi
ønsker at sætte en QR-kode på så man kan læse om den.
Vi har spurgt hos en stenhugger, men det er alt for dyrt.
Charlotte undersøger andre muligheder.
Sættes på dagsorden til august.

lS.lnvitation til dialogkaffe med
Buerup.

Lukket punkt.
Svar sendes til Buerup menighedsråd.

Evt.

17. Næste møde

d.26. auqust 2021, med spisninq fra kl. 18:00

en
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