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Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. maj 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: Bente Nielsen
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 229

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 230

Beslutning om hvilke opgaver der skal medtages til budgetsamråd
På augustmødet laves en ansøgning med prioriterede ønsker og priser til PU

Pkt. 231

Meddelelser fra kirkeværgen
Abonnement ved Sicom opsiges – de tilkaldes ved opståede fejl vedr. teleslynge mv.
Billeder på rådskader med brev er sendt til PU og bliver behandlet på PU-møde i maj.
Elcon har lavet timer på toiletter i sognehuset, med det virker ikke.
Kirkesyn den 4/5. Kirkesynsprotokol ligger nu i brandboks på graverkontoret.
Undersøgt mulighederne for telekørsel, som tages med på næste bladudvalgsmøde.
Strikkeklubben har haft sæsonafslutning og fortsætter med at strikke tæpper til
stjernestunder er og krybbespil.

Pkt. 232

Meddelelser fra kassereren
Onsdag den 9. maj til budgetmøde i Søndersø sammen med Poul og Georg, for at få lagt
brikkerne på plads i den foreløbige budgetramme for 2019.

Pkt. 233

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Har haft møde med jobkonsulent – Susanne er startet op med 4 timer mandag, onsdag
og fredag. Timerne erlægges på kirkegården og Mette fortsætter som vikar for
kirketjener.
Modtaget 11 ansøger til stillingen som kordegn. Lars Stougaard fortsætter i jobbet.
På grund af alt for få tilmeldinger til turen til Slesvig aflyses turen og de indbetalte
penge returneres.

Pkt. 234

Meddelelser fra udvalg
Cykeltur den 29. maj til tvillingegården – vi mødes ved sognehuset kl. 19.00
Bladudvalgsmøde den 20. juni kl. 19.00
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Pkt. 235

Nyt fra præsten
Tak for hjælpen ved konfirmationerne.
Flot arrangement og dejlig dag den 28. april i Odense Domkirke ved fejring af 70 års
jubilæet for kvindelige præster.
Den 2. maj blev Gabriella Sigrid og Anne Marie inviteret til 70 års jubilæum i Maribo.
Kunstdag den 12. maj med udstilling i sognehuset.
Pinsedag – champagne og kransekage: Poul køber champagne og Susanne køber
kransekage. Hjælpere – Georg, Anna og Vibeke.
2. Pinsedag på tvillingegården.
Friluftsgudstjenesten med deltagelse af en guitarist. – Hjælpere: Georg, Poul og Anna +
to gravere. Det indsamlede beløb vil blive doneret til julehjælp ved Rødekors Nørre
Aaby afdeling.
Skt. Hans med hjælp fra én graver.

Pkt. 236

Nyt fra personalet
Travlt på kirkegården.

Pkt. 237

Evt.

Drikkevarer og sang: Georg og Bente
Næste møde tirsdag d.12. juni 2018 kl. 17.00 – Afbud fra Vibeke
Pkt .238 Lukket møde
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