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Referat

09. januar 2018 PS Nr. 2

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 09. januar 2018 kl. 19.00 i Sognehuset.
Referat er underskrevet og fremlagt i Sognehuset samt sendt pr. mail til mødets deltagere efter menighedsrådsmødet.
Endvidere kan referatet læses på kirkens hjemmeside www.nørreaabykirke.dk
Afbud fra: Anna Nyholm og Allan Tinglev
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 183

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 184

Provstiudvalgets besøg d. 6. februar kl. 13.00
Allan har udarbejdet en plantegning for udvidelse af kirkegård, som er godkendt af
menighedsrådet. Plantegningen bliver sendt til Provstiet, så de har mulighed for at
gennemgå den inden besøg den 6. februar, hvor der skal tages stilling til opførelse af
maskinhus.
Georg, Lars og Poul deltager i mødet.

Pkt. 185

”Projekter”- tiltag i 2018?
Maskinhus.
Udvidelse af kirkegård.
Energirenovering af præstegård.
Prisjustering - Allan.
Ny projektor eller TV.
Lyddæmpning af sognehus
Højttaler + TV i våbenhus.
Lys på kirkegården.
Kirkegårdssyn fredag den 4. maj kl. 13.00

Pkt. 186

Meddelelser fra kirkeværgen
Georg undersøger muligheder for lyddæmpning i sognehuset.
Renovering af trapper i præstegården sættes i gang.
Indkøbt juletræsstjerne.
Modtaget brev fra nabo vedr. vandproblemer i gavl på hus. Georg, Poul og Allan tager
kontakt til nabo for at finde en løsning.

Pkt. 187

Meddelelser fra kassereren
Intet nyt

Pkt. 188

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Tillæg til ansættelsesbevis til Ulrik er underskrevet af begge parter.
Rasmus er i praktik på kirkegården.
Bedriftssundhedstjenesten skal have oplysninger om antal ansatte over 10t/uge.
Side 1 af 2

NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Der skal udfærdiges en samarbejdsaftale mellem Asperup, De Fire Kirker (Føns) og
Nørre Aaby menighedsråd vedr. deling af udgifter til kordegn.

Pkt. 189

Meddelelser fra udvalg
Bladudvalgsmøde onsdag den 17. februar kl. 19.00
Diakoniens Dag den 4. februar.
Fastelavn den 11. februar kl. 14.00.
Indsamling Folkekirkens Nødhjælp 11. marts - efterskolerne bliver spurgt om de vil
hjælpe. (Georg er tovholder).
Der serveres lidt spansk tapas og et glas vin efter gudstjenesten - Henning og Poul
sørger for indkøb. To gamle konfirmandborde skal hentes over i kirken. Der bliver
annonceret i Ugeavisen Vestfyn.
Sogneudflugt til Slesvig den 1. - 3. juni.
Friluftsgudstjeneste den 10. juni.
Pensionistudflugt den 19. juni.

Pkt. 190

Nyt fra præsten
Haft møde med strikkeklubben - modtaget 70 dåbsklude. Strikkeklubben begynder at
strikke små tæpper til kirken ved stjernestunder og dåb. Endvidere vil de strikke/hækle
et krybbespil.
Ole Hartling kommer til foredrag i sognehuset den 6. februar (samarbejde med KFUM
& K)
Kunst og kultur dag den 12. maj kl. 11.00 - 15.00 - haft møde med Janne Platz og
Annette Frydenlund - Vita Andreasen, Føns deltager fremover. Dagen er ved at blive
tilrettelagt og der vil blive annonceret i Ugeavisen Vestfyn. Minako giver koncert i
kirken fra kl. 14.30 - 15.00.
Konfirmanddag den 6. april - turen går igen til Århus.
Nytårskur i Odense Domkirke - Anne Marie, Poul og Bente deltager 14.00 - 16.30

Pkt. 191

Nyt fra personalet
Intet nyt.

Pkt. 192

Evt.

Næste møde tirsdag d. 13.02 2018 kl. 19.00
Drikkevarer og sang Anna og Lars

Pkt.193

Lukket møde
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