NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

08. januar 2019 PS Nr. 2

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00 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 og Georg Göhns
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 12

Godkendelse af dagsorden.
Pkt. 13 Kirkens logo udsættes til næste møde og punktet erstattes med Kirkens
hjemmeside. Herefter godkendt.

Pkt. 13

Kirkens hjemmeside.
Hjemmesiden www.nr-aaby-kirke.dk er ved at blive fornyet og sættes i ”søen” inden
længe. Fornyelsen sker i forbindelse med forbedring af sikkerhed. Fornyelsen giver en
forbedret brugeroplevelse.

Pkt. 14

Arkivalier – nye regler.
Information om nye regler iht. bekendtgørelse, der trådte i kraft 19. september 2018.
Vi skal have ryddet op i arkiv i præstegården i løbet af foråret. Det samme gælder for
mapper der står rundt ved menighedsrådsmedlemmer.
Poul undersøger, hvor vi kan komme af med fortrolige papirer.
På næste møde aftales en destruktonsdag.

Pkt. 15

Meddelelser fra kirkeværgen.
Intet nyt pga. sygdom.

Pkt. 16

Meddelelser fra kassereren.
Alle regninger vedr. 2018 bedes afleveret snarest – gerne inden for de næste to uger.

Pkt. 17

Meddelelser fra formand/kontaktperson.
Vi kan godt søge midler til et projekt ved Provstiet, men ikke til lønkroner.
Mellem februar og maj får vi besøg af miljøministeriet, som vil tjekke Viby-å.
Pandekagebagning til kyndelmissegudstjeneste torsdag den 31. januar: Lis og Tomas
(ca 2 x 30) Er der brug for flere bagere ?
Temadag på Vissenbjerg Storkro den 23. marts. Poul forhører sig ved Bente og Georg.
Vibeke og personalerepræsentanter deltager. Lars deltager i sin enhed af medlem af
menighedsrådsforeningen.

Pkt. 18

Meddelelser fra udvalg.
Næste kirkebladsudvalgsmøde onsdag den 6. februar kl. 19.00
Fra kulturelt udvalg: Koncert med Lelo Nika tirsdag den 5. marts kl. 19.30
Torsdag den 21. marts i sognehuset kl. 19.30 – foredrag om Emma Gad ved Pia Laneth.
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Pkt. 19

Nyt fra præsten.
”Strikkedamerne” er i gang med at gøre klar til Påsken. De strikker også strømer, som
skal bruges til minikonfirmanderne.
Konfirmandtræf til Odense Domkirke den 30.
Friluftsgudstjeneste søndag den 16. juni kl. 17.00

Pkt. 20

Nyt fra personalet.
Er i gang med at beskære træer på kirkegården og alle sikkerhedsregler overholdes.
Mette har overtaget opgaven med Facebook.

Pkt. 21

Evt.

Drikkevarer og sang: Bente og Georg
Næste møde tirsdag d. 5. februar kl.: 19.00

Pkt. 22 Lukket møde
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