NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat

09. april 2019 PS Nr. 5

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. april 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: Bente Nielsen og personalerepræsentant.
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 49

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 50

Mobile Pay
Henning og Vibeke undersøger muligheden.

Pkt. 51

Provstesyn 2. maj.
Deltagere:
Menighedsrådet: Georg, Lars, Anna, Bente, Poul og Anne Marie
Provstiet: Provst Peter Lind med sekretær Elsebeth Buhl, Jørgen Ganshorn.
Personaledeltagelse: Mette, Allan.
Bygningssagkyndig: Helge Andreasen, pensioneret murer.
Poul bestiller smørebrød.
Tjekliste gennemgået og div. dokumenter fremskaffes til dagen.

Pkt. 52

Gennemgang og godkendelse af 1. kvartalsrapport
Resultat for 1. kvt. viser et overskud på 81.162 kr., men hertil kommer ikke modtagne
fakturaer for hhv. gardiner, foredrag og harmonikaspiller. Disse udgifter vil først være
med i rapport for 2. kvt.
Kvartalsrapport blev gennemgået og godkendt.

Pkt. 53

Evaluering af kulturelle arrangementer
Henning udarbejder udkast til en tjekliste, som kan/skal anvendes ved hvert
arrangement.

Pkt. 54

Meddelelser fra kirkeværgen
Div. investeringer drøftet og endelig beslutning om evt. nyanskaffelser efter
provstesynet.
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Pkt. 55

Meddelelser fra kassereren
Har deltaget i møde med Middelfart kommune vedr. samlingssteder i Nørre Aaby.
Skal tage stilling til om vi vil på kommunens hjemmeside, hvor man kan booke
sognehuset efter vores gældende regler? Der vil blive sendt materiale til Poul fra
Middelfart kommune.
Afventer sidste regning vedr. trappeprojekt, før pengene kan søges hjem fra PU.
(bevilgede 5% midler).

Pkt. 56

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Vi afventer skrivelse fra Stiftet vedr. loft i tårn.
Søgt om midler til skovrejsning på kirkejord igennem donation fra TV2
Der er ansat ny kirkegårdskonsluent ved Fyens Stift, Fanny Møller.
Kursusdage:
Samarbejde og Personalepolitikker: lørdag den 26. oktober 10.00-16.00
Oprydningsdag i kælder i præstegården: onsdag den 25. september kl. 16.30

Pkt. 57

Meddelelser fra udvalg
Orientering fra kirkegårdsudvalgssmøde møde den 20. marts.

Pkt. 58

Nyt fra præsten
Påskedag – påskeæg og kaffe i våbenhuset.
Strikkepigernes påsketema sættes sop til lørdagsdåb før påske.
Gudstjeneste den 30. juni kl. 17.00 med efterfølgende grill-pølser.
Fælles foredrag med KFUM & K den 8. oktober ved Jørgen Flensted Jensen om
Desmond Tutus.
Møde i Grønærten den 13. maj om en familieklub i projekt ”Hele Danmarks
Familieklub” under KFUM´s Sociale Arbejde.
Tak til menighedsrådsmedlemmerne for deltagelse i konfirmandturen til Aarhus.

Pkt. 59

Nyt fra personalet

Pkt. 60

Evt.
Cykel bliver inden længe fjernet fra parkeringspladsen (har stået der mere end i et år)
Henning har opdateret folder om leje af sognehuset og lagt den på hjemmesiden.

Drikkevarer og sang: Anna og Lars
Næste møde tirsdag d. 14. maj kl.: 17.00
Pkt. 61

Lukket møde
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