NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

12. marts 2019 PS Nr. 4

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 12. marts 2019 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: Anne Marie Krogh
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 37

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 38

Leje af Sognehus-regler
Der laves en forsøgsordning for leje af sognehus i forbindelse med bryllup og barnedåb
med en max tid på 2 timer og øvrige regler er gældende.
Henning udfærdiger tilrettet regelsæt og lægger det på hjemmesiden.

Pkt. 39

Kollekt 2018
Mette tømmer løbende kirkebøsse og Anne Marie fortsætter med at afregne.

Pkt. 40

Gennemgang og godkendelse af regnskab 2018
Regnskab 2018, Afleveret d. 11-3-2019 13:48 blev gennemgået af Michael Nielsen,
Regnskabskontoret Søndersø og herefter godkendt.
Resultatet viser et lille overskud på 4.000 kr., som overføres til frie midler.
Fordeling af udgifter til kordegn i 2018 til Asperup/Roerslev og De 4 kirker i Føns er
ikke med i årsregnskabet – Der indtægtsføres ca. 12.000 for 2018 i 2019 + andel for
2019.

Pkt. 41

Meddelelser fra kirkeværgen
Produktionsskolen har afhentet kirkegårdsbænke for at få dem renoveret.
Den 10. marts indsamling til Folkekirkens Nødhjælp – Brian Hagedorn stod for
indsamlingsdagen. Der blev indsamlet i kontanter 6.961,50 kr. + MobilePay.
Trappe ned langs sognehuset er færdiglavet og det ser meget flot ud.
Provstesyn 2. maj.

Pkt. 42

Meddelelser fra kassereren
Lavet opgørelse over synsudsatte arbejder 2019 og der er nu en restsaldo på 36.000.
Vi har til dato brugt penge på hjul til multimaskine, rep. af kirkemur, lyddæmpning
samt nye gardiner i sognehuset.
Modtaget forespørgsel fra Mette Neele vedr. lån af sognehus i forbindelse med den
årlige indsamling for Kræftens Bekæmpelse.: Vi siger ja i år.
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Pkt. 43

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Grusvej fra fyldeplads op til Kagbanken var meget ujævn og kommunen har været og
fylde på.
Mettes ansættelse som vikar for kirketjener er forlænget med 3 mdr.
Hans Henrik har fået en varig ansættelse, men fra 1. dec. Til 28. feb. er arbejdsfri
måneder.

Pkt. 44

Meddelelser fra udvalg
Flot tilslutning til fastelavnsgudstjenesten med efterfølgende tønneslagning.
Torsdag den 21. marts i sognehuset kl. 19.30 – foredrag om Emma Gad ved Pia Laneth.

Pkt. 45

Nyt fra præsten
Påskedag – påskeæg og kaffe i sognehuset.
Konfirmationer 17. og 19. maj. Der er to fredag (kl. 9.30 og kl. 11) og 1 søndag (kl. 10)
Den 17. maj har Poul og Vibeke vagt – den 19. maj har Anna og Bente vagt.

Pkt. 46

Nyt fra personalet

Pkt. 47

Evt.

Drikkevarer og sang: Anne Marie og Vibeke
Næste møde tirsdag d. 9. april kl.: 17.00

Pkt. 48

Lukket møde
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