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Referat

5. februar 2019 PS Nr. 3

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 5. februar 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:
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 23

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 24

Lokaludvalgets betaling af husleje
Der nedsættes et udvalg, som ser på leje af sognehuset fremadrettet.
Poul kontakter formand for lokaludvalget og redegør for menighedsrådets beslutning
vedr. fremsendte regning.
Udvalget består af: Georg, Anna, Allan og Mette. Georg indkalder til møde og forslag
fremlægges på mødet i marts.

Pkt. 25

Provstesyn – valg af bygningssagkyndig
Formand kontakter andre menighedsråd og finder ud af, hvilke muligheder der er.
Dato er endnu ikke fastlagt.

Pkt. 26

Kirkens logo
Det gamle logo, en stregtegning af kirken, er blevet tegnet op og kan nu bruges som
grafisk fil til bl.a. annoncer.
Drøftelse af et evt. nyt logo på et senere tidspunkt. Nyt logo er noteret på vores
ønskeliste.

Pkt. 27

Gardiner
Der indhentes pris på lamelgardiner og nye rullegardiner til de små vinduer.

Pkt. 28

Orientering om sogneudflugt
Den 19. juni, med begrænset tilslutning – der bestilles kun én bus.
Turen går til Ballum med besøg på Klægager, den gamle digegrevesgård.

Pkt. 29

Meddelelser fra kirkeværgen
Lindetræerne er blevet stynet. Et stort lindetræ er gået ud pga. efeu. Fældning tags med
på provstesyn.
Trappe bliver lavet i uge 8 og vi har fået 5% midler til udgifterne.
Georg redegjorde for øvrige tiltag.
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Pkt. 30

Meddelelser fra kassereren
Arkivalier – aftale om destruktionsdag (fra sidste møde)
Poul undersøger, hvor vi kan komme af med fortrolige papirer.
I Menighedsrådsblad nr. 10/18 opfordres vi til at have nedskrevet personalepolitikker;
Hvad skal og kan man forvente sig af hinanden i hverdagen. Udarbejdes i samarbejde
med personalet. Skal vi sætte en proces i gang i vores sogn? Poul undersøger
muligheder for udarbejdelse af personalepolitikker.
Ny kontaktperson ved Melfarposten – lavet ny aftale om udgift til Eprofil/E-avis.
En lille annonce koster 942 kr. (Logo til Melfarposten)
Er, i samarbejde med Michael Nielsen Søndersø Provsti, ved at få lavet en opgørelse
over de samlede udgifter til kordegn i 2018.

Pkt. 31

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Nordic Fragments holder koncert i kirken tirsdag den 17/12

Pkt. 32

Meddelelser udvalg
Fastelavn den søndag den 3. marts med tøndeslagning.
Vibeke ønsker udmeldelse fra bladudvalg, men vil fortsat gerne være korrekturlæser
samt omdeler. Mette Buch træder ind i stedet for.
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.

Pkt. 33

Nyt fra præsten
En forrygende start i det nye år.
Aftensang den 28/2 kl. 19.00
Konfirmandtur til Aarhus den 5/4.

Pkt. 34

Nyt fra personalet
Bænkestager trænger til pudsning og koster 89 kr. pr. stk. – sættes på ønskeliste.

Pkt. 35

Evt
Der mangler en kabeltromle i sognehuset – Poul sponsorerer en.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde tirsdag d. 12. marts kl.: 19.00
Pkt. 36 Lukket møde
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