NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

11. september 2018 PS Nr. 9

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11. september 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: Henning og Allan
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 263

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 264

Juletræsbelysning
Vi fastholder levende lys juleaften, 1. og 2. juledag, herefter er det elektrisk lyskæde.
Endvidere indvies vores nye indkøbte topstjerne.

Pkt. 265

Personalesituationen
Vikar for kirketjener Mette Buch starter igen efter sygemelding, søndag til
høstgudstjeneste. Pyntning af kirken sørger Georg, Birgith og Anna for.

Pkt. 266

Budgetsamråd d. 28.09
Poul og Vibeke deltog i mødet ref.:
Skole- kirketjenesten blev enstemmigt vedtaget og starter fuldt op fra januar 2019.
Vi skal være opmærksomme på at udgåede hække omkring nedlagte grave ikke skal
genplantes. I det hele taget skal der bruges minimum af tid på nedlagte gravsteder.
Langtidsplanlægning af større projekter nedlægges – man skal søge PU her og nu og
forvente at få svar ”om rødt eller grønt lys”.

Pkt. 267

Temadag om Martin A. Hansen
PU har udsendt en invitation til temadag lørdag den 27. oktober i Sognegården, Algade
Middelfart. Anne Marie deltager.

Pkt. 268

Meddelelser fra kirkeværgen
Brændeovn i præstegården er blevet udskiftet.
Gelænder til udvendig trappe mangler stadig samt fliser på oversiden.
Kirken er blevet kalket de steder, hvor det skallede af.
Pedalvarmer er endelig blevet installeret korrekt.
Der er investeret i en ny løvsuger, som er taget i brug i dag.
Vi afventer stadig en pris på udskiftning af planker på gangbro.
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Pkt. 269

Meddelelser fra kassereren
Deltaget i budgetsamråd den 28. august sammen med Poul, hvor budget 2019 blev
gennemgået. Vi er efterfølgende blevet indkaldt til en samtale med PU mandag den 10.
september for at gennemgå lønbudget.
Endeligt godkendt budget 2019 skal være PU i hænde senest den 15. november.

Pkt. 270

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Tak for en god personaledag søndag den 9. september.
Julefrokost afholdes i år torsdag den 29. november.
Alle MR-medlemmer skal aflevere kopi af sygesikringsbevis samt billedeligitimation,
som skal afleveres i banken.

Pkt. 271

Meddelelser fra udvalg

Pkt. 272

Nyt fra præsten
Et godt Middelalderarrangement.
Besøgt strikkecaféen, som er ved at producere et krybbespil, som vil blive indviet 1.
søndag i advent. Dagen vil blive markeret med et lille glas og konfekt i våbenhuset.
Konfirmandstart torsdag den 13. september.
Fremlagt ide om at ansætte en kirke- kulturmedarbejder i sognet.
Deltaget i møde i kirke- skoletjenesten i Søndersø.
Den 5. oktober kommer Demensgruppen fra Fyens Stift for at høre om stjernestunder,
hvor Anne Marie vil fortælle og Minako vil spille.
Anders Horne Henriksen og Anne Marie holder foredrag om Søren Ulrik Thomsen den
20. september i Nørre Aaby og 22. november kommer han selv til Asperup sognehus.
Er i Løgumkloster i uge.

Pkt. 273

Nyt fra personalet- herunder arbejdssituationen på kirkegården

Pkt. 274

Evt.
Georg og Henning har til opgave at finde en billig løsning på en projektor til indkøb
snarest muligt.

Drikkevarer og sang: Anne Marie og Henning
Næste møde tirsdag d. 9. oktober 2018 kl. 17.00
Pkt .275 Lukket møde
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