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Referat

14. marts 2018 PS Nr. 4

Menighedsrådsmøde
Onsdag den 14.marts 2018 kl. 17.00 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. 206

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden nr. 3 er rettet til nr. 4 herefter godkendt.

Pkt. 207

Godkendelse af årsregnskab 2017
Regnskab, Afleveret d. 14-03-2018 12:38 gennemgået og godkendt.

Pkt. 208

Ny persondataforordning
Afventer mere information fra DAP – og punktet fortsætter på næste møde.

Pkt. 209

Meddelelser fra kirkeværgen
Minako har fået installeret skærm til orgel og pedalvarmer
Rørskade ved kapel er blevet skiftet – Poul undersøger om forsikringen dækker.
Information om reparation af kirketårnet i 2017
Modtaget tilbud på lyddæmpning i sognehuset – vi ser om økonomien kan bære efter
sommerferien til at få gjort noget ved larmen.
God tilslutning til indsamling ved Folkekirkens Nødhjælp – Der blev indsamlet i alt
kr.11.025,-.

Pkt. 210

Meddelelser fra kassereren
Intet nyt.

Pkt. 211

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Haft MUS-samtaler
Mette Buch ansat som vikar for kirketjener.
Fået afslag fra PU om en prisstigning
Jeanette har fået en udtalelse og stopper pr. 31/3 2018.
Vibeke og Poul har deltaget i budgetsamråd i Middelfart
Susannes sygemelding er forlænget til den 31/3 2018.

Pkt. 212

Meddelelser fra udvalg
Vi får besøg af landskoret i weekenden 13.-15. april med koncert søndag den 15. april
kl. 15.00.
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Pkt. 213

Nyt fra præsten
Godt arrangement med Folkekirkens Nødhjælps karavane for konfirmander.
Deltog i budgetsamråd og orienterede sammen med en lærer, Anitta fra Nørre Aaby
skole, om kirke/skole samarbejdsprojekt.
Præster i Middelfart Provsti har været inviteret af Lægerne i Middelfart kommune til
møde med spisning på Severin – et berigende møde for alle parter, hvordan kan vi
bruge hinanden.
Påskedag – Vibeke køber påskeæg.
Stjernestunder den 3. april kl. 10.15 – Anna står for div. Indkøb.
Konfirmanddag den 6. april – besøg til Aarhus. Svend Amlund bus er bestilt (billigere
end DSB). Anna, Poul, Georg og Vita deltager.

Pkt. 214

Nyt fra personalet
Generel orientering.

Pkt. 215

Evt.
Lars Davidsen: deltaget i årsmøde i Menighedsrådsforeningen på Nyborg Strand.

Næste møde tirsdag d. 17. april 2018 kl. 17.00
Drikkevarer og sang: Vibeke og Anne Marie

Pkt.216

Lukket møde
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