
Sæby-Hallenslev
menighedsråd
lndkaldelse til

menig hedsrådsmøde
konfi rmand loka laf Sæhv

Dalo:21. oktober 2020 Blad nr. lR- t
K|.19.00 Sognehuset i Sæby Formandens initialer:

JWFraværende: Mogens

Dagsorden Beslutning

1 .Godkendelse af dagsorden

2.Nyt fra formanden

3.Nyt fra præsten

Dagsorden godkendt.

Provstiet har godkendt omlægning af andelsmidlerne. Bilag
vedlagt.
Vi har været på undervisning i Ubby om konstituering i det
nye menighedsråd afholdt af provstiudvalget.

Mogens er ikke til stede, men har orienteret om at taget
understryges ,mens han er væk.

4. Præstebolig Køkkenskade i præstebolig. Jørn Noe deltager på mødet.
Skaden er anmeldt og vi indhenter 2 tilbud i denne uge.
Freddy kontakter forsikringen med henblik på opstilling af
køkkenvogn
Leif kontaktes med henblik på installering af affugter ,så vi
måske kan begrænse skaden.

5, Vognport Det er godkendt ,at vognporten kan nedrives. [Vlogens siger
OK til dette og vi tager det op i det nye år.

6. Ringeregulativ Der er nedsat en gruppe.
Gruppen( Mogens, Inger-Johanne og Susanne) holder møde
inden næste menighedsrådsmøde, hvor ringeregulativet er
klar.

7. lndstilling af ur på belysning
af kirkerne

I Sæby :Der tændes for lyset til koncerten den 22.oktober og
igen til Allehelgens-gudstjenesten.
Fra l.november bliver lyset tændt fra

kl.16-24 og indtil 1.marts. på Sæby og Hallenslev kirke.

8. Sogne-gårdensP-plads
og/terrasse

Vi nøjes med hækken rundt om terrassen og det firkantede
bed.

9. Hvor må man sidde i kirken Vi har snakket om evt. at sætte et rødt hjerte på bænkene
hvor man må sidde.
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10. Retningslinjer for betaling
ved arrangementer for
ansatte og menighedsråd

Vi har begrænsede billetter i øjeblikket pga Corona, derfor
skal menighedsråd og ansatte betale.
Fra l.januar 2021 bliver det gratis for disse grupper.

1 1. Giaver/sognemedhjælper Mail fra Leif Juhl tages til efterretning.
Vi er åbne overfor at dele stillingen som graver og
sognemedhjælper i 2,

1 2. Fremadrettede retningslinjer
for skader eller mangler i

præstebolig

Er der en skade eller mangler SKAL præstegårds- udvalget
som består af Lissen og Freddy, kontaktes straks.
Præsten må ikke selv kontakte håndværkere.

13. Sakristi Anna Kontakter HTH køkkener og aftaler et møde i sakristiet
hvor vi får taget mål og bestiller elementer.
Mogens skal deltage.

14. Julegudstjenester Tilmelding til julegudstjeneste den 24.december pga
begrænsede pladser .

Tilmelding skal ske til tvlogens.

15. Rotter Der er rotter i skuret ved præstens carport.
Freddy indhenter tilbud på rottesikring af skur.
Der må ikke opbevares noget spiseligt iskuret . Alt affald
skal fiernes.
Bilag vedlagt.

1 6. Arbejdsbeskrivelse for
organist

Vi har gennemgået arbejdsbeskrivelsen og stillet uddybende
spørgsmå1.
Da der er afsat 499 timer pr. år til Sæby- Hallenslev, har vi
mulighed for at bruge organisten til nye spændende tiltag.

1 T.Aktivitetsudvalgsmøde 9.december k|.16. Lissen indkalder til møde.

18. Evt

Næste møde d. 19. november 2020

.i 
I ' I

Sæby, den'^ o'i; --'c )i
underskrifter

tuyCw

e,/b
fu*øÅ-



t(etundborg Prarsti
Firdenrryei 48, 4tlt lløW
Tlf,: S$S zz$Sr$$ffi z2IlS
E"m$t: k*f*-ndherq.qrrytrffikm.dk

Finderup den 1. oktober 2020

Til
Sæby-Hallenslev MR

Vedr.: Ansøgning om konvertering af anlægsmidler

Menighedsrådet har i brev af 8. septe,r:rber 2020 søg§. om at konvertere kr. 122.109 ,95 fua anlægs-
opsparirger til s.ynsudsase arbej der.

Provstiudvalget har på sit møde 30. september 2020 behandlet ansøgningen og godkender, at be-
løbene fra opsparing til murankre, træbjælker, ringmur og overskud på anlæg i 2020 kr. i alt
122.109,95 overføres til de nævnte anlægs- og synsudsatte arbejder på i alt kr. 163.220,-.
Endvidere godkendes det, at restbeløbet på kr. 41.111,- tages af de fiie midler.

Med venlig hilsen

Jørn Noe
Formand



KALUNDBORG
KOMMUNE

Du kan selv bidrage til at hotde rotterne væk

Tjek at ydermure, døre og vinduer er intakte og tætte, samt at dørene slutter tæt til

terræn.

Rotter kan komme igennem huller som er mindre en 2 cm., så det er vigtigt at lukke al-

le hutler.

Tjekatventilationsristeisokkelogmurerheleogmggentremmeafstandpåmax5
mm.. De skal være tavet af et materii;;;; ;"iier ikke kan gnave sig igennem' gerne

galvaniseret stå1.

Tjek at gennemføringer til kabter ag rør er helt tætte'

Hold døre til udhuse og garager lukkede, begge steder er oplagte gemmesteder og

redePladser for rotterne'

overvej at fierne espalier, eller beskære treeer og vaekster op ad huset' da rotterne kan

bruge dem til at klatre i'

Brændestabler og materialer af forskellig art' bør ikke lægges op ad husets yderrnure'

men skal ligge frit.

RydoplUndgårodpåejendommel.|jernaffaldogskrammel,såderikkeergemme-
steder, hvor rotterne kan føle sig trygge'

Saml nedfaldne frugter op,^så de ikk"e tiltrækker rotter' Ønsker du at bruge dem til fug-

i"?oJting, kan de tJgges'på et fritstående foderbræt'

Husholdningsaffald skal opbevares i lukkede affaldsstativer'

oer må ikke lægges spiseligt aff.ald og madvarer i kompostbunken'

Hønsegårde-oghuse,kaninbureog.lign.børværerottesikretoghævetmin.30cm'
over jorden. unagå overfodring, reste? å"-r"rigg;t frit tilgængeligt' tiltrækker rotter'

Foder skat opbevares i rottesikre beholdere'

Fodring af fugle og vilde katte i haven bør afpasses' så madrester ikke ligger unødigt

hen.

Opbevar vinterfoder tit fuglene i en tæt rottesikret beholder'

Tjek om dæksler, nedløbsbrønde og samlebrønde på din grund er intakte' Se efter lae-

kager og revnerf som rotterne kan komme igennem'

Kloakledninger og faldstammer, der ikke længere er i brug, skal være afproppet efter

forskrifterne.

Tjek om du har faldstammeudluftninger på lofter og over tag' samt om de er tætte og

monteret med et metalnet'

Metalriste over gulvløb skal være skruet fast eller sikret på anden måde' så rotter ikke

kan komme oP og indenfor'
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