NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

11. december 2018 PS Nr. 1.

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11.december 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: Allan Tinglev ikke tilstede.
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 1

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 304
Valg af bygningssagkyndig jvf. 10 stk. 8. Udsat fra novembermødet og er
fortsat udsat.
Herefter godkendt.

Pkt. 2

Kirkens logo
Det gamle logo er blevet gentegnet af en grafiker – vi arbejder videre med et par
småændringer.

Pkt. 3

Nytårsgudstjenesten – hvem serverer kransekage og champagne?
Brandvagt juleaften: kl. 14.30 Georg og kl. 16.00 Poul
Nytårsgudstjeneste kl. 14.00: Anna og Vibeke. Poul køber champagne og bestiller og
henter kransekage.

Pkt. 4

Meddelelser fra kirkeværgen
Peter Lind er kontaktet vedr. loft i kirketårn. Sagen ligger hos Stiftet og trækker ud pga.
sygdom.
Ny maskine er modtaget på kirkegård og CSS murerfirma reparerer kirkegærde ind mod
kirkegård.
Lyddæmpning er bestilt ved Deko Loft og Vægge og sættes op i 2019.
Vi vil gøre brug af muligheden for ny procedure ved byggesager (tårn og maskinhus).
Produktionsskolen reparerer eksisterende bænke på kirkegården i 2019.
Vi har afregnet 160.000 kr. for køb af nabogrund (parkeringsplads) og PU har
godskrevet beløbet i 5% midler (beløbet er modtaget).

Pkt. 5

Meddelelser fra kassereren
Umiddelbart ser det ud til at vi har overbudgetteret indtægter på kirkengården for 2018.
Vi mangler fakturering for ca. 70.000 kr. Vi skal holde skarpt øje i 2019 og få rettet ind
til 2020.
Når ny maskine er i hus og lyddæmpning er lavet i sognehuset skal vi forsøge på at
holde udgifterne nede i 2019. Der sker stadig ændringer på lønudgiferne for 2019.
Temadag Vissenbjerg Storkro. Hvem ejer Gudstjenesten – tilmelding på januarmødet.
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Pkt. 6

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Der har været ubudne gæster på kirkegården og det er meldt til Politiet. Gravstedsejere
har fået besked.
Afholdt mulighedssamtale med Susanne – afventer uarbejdsdygtighedserklæring fra
læge.
Sendt ansøgning til LIP-fonden om bænke til kirkegården.
Ældreudflugt 2019 er fastsat til den 19. juni.
Menighedsrådsmøde i februar er ændret til den 5. februar kl. 19.00.

Pkt. 7

Meddelelser fra udvalg
Flot deltagelse ved julekoncert med messingblæsere.
Forårskoncert start marts er bestilt og det bliver Lelo Nika, Harmonikaspiller.

Pkt. 8

Nyt fra præsten
Fantastisk 1. søndag i advent, hvor krybbespil og ny alterdug blev indviet.
4. december deltaget i møde i Assens vedr. skole/kirke tjeneste.
Julehjælp – indsamlingen fra friluftsgudstjenesten er gået til Rødekors, som sørger for
uddeling i Nørre Aaby.
Julegudstjenesterne er i fuld gang. Vuggestue og Børnehaverne, Realskolen var i kirke
5. december. Mikkelsbro børnehave kommer den 20. december. Skolerne og
Ejsbjerghus efterskole kommer også til julegudstjeneste den 20. og 21.
Har fået mobiltelefon med nr. 9117 2252 Fastnetnummer er bibeholdt.

Pkt. 9

Nyt fra personalet
Der er ikke fremmødt nogen repræsentant fra personalet – derfor intet nyt.

Pkt. 10

Evt

Drikkevarer og sang: Anna og Lars
Næste møde tirsdag d. 8. januar kl.: 19.00
Pkt. 11 Lukket møde
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