NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

13. februar 2018 PS Nr. 3

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 13. februar 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:
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 194

Godkendelse af dagsorden
Ændring af næste møde pga. budgetsamråd i Middelfart, hvor både Anne Marie, Poul
og Vibeke skal deltage. Mødedato ændret til onsdag den 14. marts.
Herefter dagsorden godkendt.

Pkt. 195

Indsamlinger
Georg er i fuld gang med at hverve indsamlere i samarbejde med Anna.
Indsamling ved friluftsgudstjenesten vil i år gå til værdigt trængende til julehjælp.

Pkt. 196

Personaleudflugt – hvorhen og hvornår
Søndag den 9. september og turen går til Forsorgshjemmet i Svendborg.

Pkt. 197

Prisjusteringer på kirkegården
I de sidste 10 år har der ikke været nogen prisjustering, hvorfor vi indstiller til
Provstiudvalget, en stigning på 10% på gravpyntning/vedligehold.

Pkt. 198

Meddelelser fra kirkeværgen
Indhentet pris på rensning af hynderne på bænkene i kirken - det kan gøres for 9.856 kr.
inkl. moms. Det besluttes at få det gjort.
Pris på monitor til sognehuset undersøges nærmere.
Kloakrør ved kapel/toilet falder sammen renovering koster 8.125 kr. inkl. moms
og arbejdet sættes i gang med det samme af JBO kloakmester.
Trapper ved præstegården laves i maj md.
Ansøgning om udvidelse af fællesgrav blev godkendt af PU.

Pkt. 199

Meddelelser fra kassereren
Intet nyt

Pkt. 200

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Kirkesanger Jeanette har mundtligt opsagt sin stilling - vi afventer en skriftlig opsigelse
og forventer at fratrædelse ved ske med udgangen af marts måned.
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Poul har lavet udkast til annonce for kirkesanger og kordegn.
Informeret omkr. kirketjeners sygefravær.
Afholdt MUS-samtaler.

Pkt. 201

Meddelelser fra udvalg
Pensionistudflugt den 19. juni - turen går til Skovsgård på Langeland.
Cykeltur tirsdag den 29. maj - turen går igen til Tvillingegården.

Pkt. 202

Nyt fra præsten
På trods af vintervejr var der rigtig god tilslutning til Fastelavnsgudstjeneste.
Konfirmandtræf i Odense den 31. januar var en rigtig god succes.
God tilslutning til Diakoniens dag.
God tilslutning til foredrag med Ole Hartling i samarbejde med KFUM og K.
Folkekirkens nødhjælp - Karavanen, kommer den 2. marts, konfirmandarrangement i
sognehuset med pizza. Bente, Poul og Georg kommer og hjælper.

Pkt. 203

Nyt fra personalet
Intet nyt.

Pkt. 204

Evt.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde onsdag d. 14.03 2018 kl. 17.00

Pkt. 205

Lukket møde
Notat vedr. honorar
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