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Referat

14. maj 2019 PS Nr. 6

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 14. maj 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
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 62

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 63

Evaluering af provstesyn
Peter Lind har sendt oplysninger om en plejekonsulent, som Allan kan kontakte vedr. en
plejeplan for kirkegården.
Vi blev anbefalet at undersøge, hvad det vil koste at få indlagt fjernvarme i
præstegården.
Der arbejdes videre i at få repareret gangbroen og udskiftet planker.
Georg forespørger Ganshorn, om han vil lave et udkast på et nyt maskinhus.

Pkt. 64

9. juni, Pinsedag, hvem gør hvad?
Poul, Anna og evt. Bente sørger for kransekage og boblevand. (mødes kl. 9.45)

Pkt. 65

16. juni, friluftsgudstjeneste kl. 17.00 - hvem gør hvad??
Anna, Poul, Bente og Vibeke hjælper. Vi mødes kl. 15.30 og laver kaffe.
Mette indkøber øl, vand og småkager.
Personaledeltagelse: Mette + en graver/medhjælper

Pkt. 66

Sankt Hans aften
Kirkekaffeudvalget står for aftenen.

Pkt. 67

Leje af sognehuset
Prisliste justeres og revideres og godkendes på næste møde.

Pkt. 68

Meddelelser fra kirkeværgen
Ulrik har skaffet et skab til kapellet, som skal bruges til opbevaring af urner. Skabet skal
være aflåst og kun graverne har adgang hertil.
Der er fortsat ønske om investering i en miljørive til kirkegården. Graverne kan få et par
stykker på prøve før vi tager endelig stilling til inkdøb.

Pkt. 69

Meddelelser fra kassereren
Pkt. 50
Mobile Pay
Henning og Vibeke undersøger muligheden – udsat til næste møde
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Pkt. 70

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Poul har fået en skulptur af Frede Troelsen på prøve, og der var udelt tilfredshed med
dens placering og symbolik, og han søger Lip-fonden og Albani-fonden om støtte.
Forslag om fælles annoncering mellem Asperup/Roerslev, De 4 Kirker og Nørre Aaby
kirke – der arbejdes videre i forslaget evt. med udvidelse til hele provstiet.

Pkt. 71

Meddelelser fra udvalg
Intet nyt.

Pkt. 72

Nyt fra præsten
God kunst og kulturdag.
Strikkedamerne har fortsat gode ideer evt. mulepose til konfirmander – det skal
undersøges, hvad det vil koste at fremstille.

Pkt. 73

Nyt fra personalet
Kort orientering fra Mette.
Der er ytret ønske om en nøgleboks til kapellet – Poul undersøger priser og punktet
drøftes på næste møde.

Pkt. 74

Evt.

Drikkevarer og sang: Bente og Georg
Næste møde tirsdag d. 11. juni kl.: 17.00
Pkt. 75 Lukket møde
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