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Referat

09. oktober 2018 PS Nr. 10

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 09. oktober 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: Poul Strandgaard, Anna Nyholm og Allan Tinglev.
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 276

Godkendelse af dagsorden
Vi startede mødet med en rundgang på kirkegården, for at høre om de tiltag graverne
har ønsker om. Herefter er dagsordenen godkendt.

Pkt. 277

Meddelelser fra kirkeværgen
Mette Buch har ønske om at deltage i et introkursus for nyansatte i folkekirken – kurset
finder sted i Middelfart og menighedsrådet giver hermed tilladelse.
Peter Lind har i samarbejde med Georg besigtiget det stykke jord menighedsrådet
ønsker at erhverve. Vi afventer Lifas opmåling og efterfølgende endelig godkendelse i
provstiet.
Iflg. Peter Lind skal øverste kant på stendige ind mod nabo skal repareres inden vinter i
og beplantes med stenbedsplanter.
Der skal asfalteres på Koldinghuse N, Kirkevej og Kagbanken. Allan har tilladelse til at
stoppe arbejdet i tilfælde af en bisættelse eller begravelse. Der etableres en ”skur-by”
foran kirkegærdet på Kagbanken.
Vi afventer et tredje tilbud på gangbroen over åen.
Vindue i toiletdør ved kapellet er udskiftet.
Gelænder på trapperne i præstegården er nu opsat og der mangler kun at blive lagt fliser
på den øverste del af hovedtrappen.

Pkt. 278

Meddelelser fra kassereren
Georg og jeg tager til Søndersø onsdag den 24. oktober, hvor vi får budget 2019
endeligt på plads.
Økonomien ser fornuftig ud – med kvartalsrapport for 3. kvartal er først klar til
novembermødet.

Pkt. 279

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Afbud

Pkt. 280

Meddelelser fra udvalg
Sangcafé onsdag den 10. oktober kl. 19.30 i sognehuset.
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Pkt. 281

Nyt fra præsten
1. søndag i bliver strikkedamernes krybbespil indviet.
Der er 56 konfirmander indskrevet med start torsdag den 11. oktober.

Pkt. 282

Nyt fra personalet - herunder arbejdssituationen på kirkegården
Afbud fra personalet.

Pkt. 283

Evt.

Drikkevarer og sang: Anna og Lars
Næste møde tirsdag d.13. november 2018 kl. 17.00
Pkt. 284

Lukket møde
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