Ugerløse d. 30.8.2018
Dagsorden nr.43
Dagsorden menighedsrådsmøde d.5.9. kl 19.00 i Sognegården.

1.

Godkendelse af dagsorden

2.

Kommentar til sidste referat.

3.

Beslutning om låger og gelænder ved kirken inde og ude
Beslutning om udformning af kirkelåger og gelænder inde og ude
Rådet har tidligere tilkendegivet ønske om låger som tilbudt, der var dog
forbehold fordi det skulle afklares om der skulle et logo på lågerne.
Der tages stilling til hvilke af de viste modeller der skal arbejde videre med
herunder at der kan laves en monterings plade eller lignende til et logo.
Tilbud fra tidligere som bilag.
Her ses også forslag til udvendigt gelænder som der skal tages stilling til.
Endelig skal det drøftes hvordan vi kommer videre med en løsning inde i
kirken.

4.

Beslutning om tårn ur reparation
Beslutning om hvordan vi får tårnuret til at vise hvad klokken er.
Ved sidste møde var der tvivl om der er truffet beslutning om elektronisk ur
eller reparation af det gamle værk.
Der ses ingen beslutning fra tidligere. Kun medtaget som budgetønske
Rådet tager derfor stilling til et af det to bud der er på det
Dels en elektronisk løsning som kan etableres for 9800+ moms tilbud fra
Thubalka ( bilag)
Dels en løsning med rep af ur for 34400+moms bilag
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5.

Kirke på vej måske?

6.

Orientering om budget arbejdet og bevillinger.
Vi har modtaget anlægs bevilling i 2019 til
 Tagrender 60.000 kr.  Kalkning 12.000 kr.  Badeværelse i
præstegården75.000 kr. (i tillæg til tidl. bevilligede midler).  Gulv
præstegården 40.000 kr.  Arbejder på kirkegården iht. den godkendte
helhedsplan 159.000 kr.
Anlæg varme i kirken 2.500.000
Driftsrammen i 2019 bliver forventeligt kr. 1.745.923
Vi har modtaget bevilling på kr 80.000 til fase 1 helhedsplan i 2018
Dato for budget møde er ??

7.

Bordet rundt.

8.

Evt.
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