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Referat

7. august 2018 PS Nr. 8

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 7. august 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. 251

Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af godkendelse af kvartalsrapport 2. kvt. under pkt. 256
meddelelser fra kassereren.

Pkt. 252

Kirkekaffe d. 12., 19. og 26. august. Hvem gør hvad?
Den 12/8 Bente og Georg, Den 19/8 Poul og Lars og den 26/8 Anna og Vibeke.

Pkt. 253

Personale- og menighedsrådsudflugt d. 9. september
Vi afventer et program, som kommer en af de nærmeste dage.

Pkt. 254

Referat fra den årlige miljødrøftelse
Poul og Allan har afholde årlig miljødrøftelse den 26/6 med bedriftssundhedstjenesten,
BST Nordvestfyn, Torben Sommergaard.

Pkt. 255

Meddelelser fra kirkeværgen
Broerne over åen på kirkegården er i dårlig stand og de bør renoveres meget snart.
Georg undersøger priser for renovering af murværk og bjælkerne henover den store bro.
Trappen langs sognehuset er blevet afspærret fordi de er for farlige at gå på – de yderste
sten er løse. Allan indhenter tilbud på renovering heraf.
Georg undersøger ved Provstiet, om vi må købe parkeringsgrund tilhørende
naboejendom.
Trapper ved præstegård er blevet renoveret, men mangler stadig finesser og gelænder.
Kirketårn og vestsiden af kirken bliver kalket igen i august.

Pkt. 256

Meddelelser fra kassereren, herunder godkendelse af kvartalsrapport
2. kvt.
Regnskabet gennemgået og godkendt. Resultatet viser et overskud på 83.000 kr. pr.
30/6.

Pkt. 257

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Samarbejdsaftale mellem sognene skal omskrives.
Tilbagemelding fra provstiet, at kirkesyn er godkendt under forudsætning af
budgetmæssig dækning af eventuelle udgifter.
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Pkt. 258

Meddelelser fra udvalg
Møde i kulturelt udvalg i september.
Sangcafé onsdag den 12/9. Anna, Bente, Lis og Georg samt Vibeke står for
arrangementet.

Pkt. 259

Nyt fra præsten
Modtaget mail fra Randi Bjerregaard, KFUM’s Sociale Arbejde. Der bliver oprettet en
familieklub i SFO-lokalerne på Nørre Aaby Skole, og der mangler frivillige.

Pkt. 260

Nyt fra personalet
Kirketjenervikar er sygemeldt, vi finder en ny vikarløsning.

Pkt. 261

Evt.
På opfordring vises kirkens åbningstider på hjemmesiden.
Kirken er åben i arbejdstiden ma. – to. 9.00 – 15.00 og fre. 9.00 – 13.00.
Modtaget fine tæpper fra ”strikkeklubben” til brug ved Stjernestunder og barnedåb.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde tirsdag d.11. september 2018 kl. 17.00
Pkt .262 Lukket møde
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