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Referat

11. juni 2019 PS Nr. 7

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11. juni 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:
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 76

Godkendelse af dagsorden
Nummerorden er rettet – sidste nr. fra dagsorden nr. 6 er 75. Dagsorden nr. 7 begynder
derfor med nr. 76. og ikke 62.
Pkt. 69 meddelelser fra kassereren, herunder også drøftelse af budget 2020.
Dagsorden herefter godkendt.

Pkt. 77

Tidspunkt for 2. jule- og konfirmationsgudstjeneste
Julegudstjenestetidspunkter ændres til kl. 14.00 og 16.00
Konfirmationsgudstjeneste-tidspunkter ændres til kl. 09.30 og 11.30.

Pkt. 78

Loftet - hvordan kommer vi videre?
Georg kontakter en klokkenist, for at få en bedømmelse af loftets beskyttelse af
klokkerne eller evt. en anden løsning der yder den samme beskyttelse af klokkerne.
Georg og Poul aftaler møde med Asger Gewecke.

Pkt. 79

kursusdagen d. 26. oktober
Pernille Hack fra Fyens Stift deltager i kursusdagen, som arrangeres i tidsrummet
10.00 – 15.00

Pkt. 80

Overført til lukket møde.

Pkt. 81

Leje af Sognehuset
Ny prisliste er godkendt og er gældende fra den 01.07-2019

Pkt. 82

Meddelelser fra kirkeværgen
Georg, Allan og Ganshorn mødtes den 20.05 og drøftede nyt maskinhus, som Ganshorn
skal udfærdige en skitse til et færdigt projekt.
Vi må ikke reparere gangbroen med egetræ, men skal bruge azobetræ. Kustruptømreren
er fremkommet med det billigste tilbud, som lyder på 81.000 inkl. Moms.
Haft møde med Morten fra Middelfart fjernvarme vedr. fjernvarme i præstegården, som
kan etableres for i alt kr. 172.925. Poul har søgt energipuljen i Provstiet.
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Pkt. 83

Meddelelser fra kassereren herunder Mobil Paye og drøftelse af
budget 2020.
På grund af ferie og helligdage har det ikke været muligt at få undersøgt mulighederne
for Mobil Paye til bunds, derfor udsættes punktet til efter sommerferien.
Foreløbigt budget 2020 skal være PU i hænde senest den 15. juni.
Ønsker til budget 2020: Kulturmedarbejder 8 timer, kirkeudsmykning (35.000). Stærkt
tiltrængt restaurering af døbefont.
Årligt menighedsmøde og mobiltelefonpolitik drøftes senere.

Pkt. 84

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Tillykke til Anne Marie med 20 års jubilæum.

Pkt. 85

Meddelelser fra udvalg
Bladudvalgsmøde tirsdag den 18. juni kl. 08.00
Møde i kulturelt udvalg tirsdag den 27. august kl. 10.00

Pkt. 86

Nyt fra præsten
Været til møde i Assens vedr. skoletjenesten, og skal besøge realskolen på fredag.
Deltager i Stift konvent i Svendborg fra onsdag til torsdag.
Grillaften den 30. juni, hvor gudstjenesten er kl. 17.00.
Hjælpere: Henning, Lars, Bente, Georg og Vibeke.
Bente handler ind og Mette sørger for øl og vand.

Pkt. 87

Nyt fra personalet
Ønske om en opdateret liste for udvalg.

Pkt. 88

Evt.
Altervin
Kaffe i våbenhuset i august måned.
Vikarsedler godkendes af den der er på vagt.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde tirsdag d. 13. august kl.: 17.00
Pkt. 89

Lukket møde
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