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Referat / Beslutningsprotokol

13. august 2019 PS Nr. 8

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 13.august 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: Anna Nyholm og personalerepræsentant
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 90

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 91

Kursusdagen d. 26. oktober: Teamsamarbejde, kommunikation og
personalepolitik.
09.00 – 09.30 Kaffe og rundstykker
09.30 – 12.00 Kursus v. Pernille Hach
12.00 – 12.45 Frokost
12.45 – 15.00 Kursus v. Pernille Hach
Kaffe og kage til afslutning.
Bente handler ind til frokost – 15 personer.

Pkt. 92

Besøg af BST, Torben Sommergaard.
Personalet skal udfylde APV-skemaer og Allan sørger for at de bliver omdelt.
TS laves en beredskabsplan for, hvem der gør hvad i tilfælde af en ulykke. Den bliver
tilsendt til Poul.

Pkt. 93

Maskinhus mm.
Der har været møde med Ganshorn, som har udfærdiget en skitse over nyt maskinhus.
Vi afventer den endelig skitse med priser, herefter går vi i gang med en
projektbeskrivelse til PU.

Pkt. 94

Gennemgang og godkendelse af regnskab for 2. kvartal
Pr. 30/6 viser resultatet et mindre overskud på 36.564,76. Der er indregnet årlig betaling
til Menighedsrådsforeningen og Brandsoft.
Kort gennemgang af regnskabet, som herefter blev godkendt.

Pkt. 95

Meddelelser fra kirkeværgen
Sicom har meddelt, at boxer har opkøbt frekvensbåndet, derfor er vi tvunget til at
investere i to nye trådløse mikrofoner inden april 2020 – pris 11.000 ex. moms. Vi
beder PU undersøge, hvor mange i provstiet der bliver ramt og om de vil forestå et
fælles indkøb til de ramte.
Der er ved at blive undersøgt priser på en ny orgelbænk.
Vi afventer endelig beslutning fra PU om vi kan påbegynde arbejdet med fjernvarme i
præstegården.
Et bevaringsværdigt sort kors flyttes til ny fællesgrav.
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Pkt. 96

Meddelelser fra kassereren herunder Mobile Pay
Allan har ønsket at få et timeregistreringsmodul på prøve i en måned – herefter skal vi
tage stilling til om det er noget vi ønsker at investere i – pris ca. 2.000 kr.
Mobile Pay kræver ikke en særskilt telefon, man oprettes ved MobilePay.dk med et
nummer og tilknytter dette nr. en bankkonto.
Det koster 999,- kr. i oprettelsesgebyr og 0,45 kr. for hver transaktion. Pr. 1. oktober
2019 koster det yderligere 49 kr. i abonnement pr. måned.
Budgetmøde den 20/8 kl. 11.30
Budgetsamråd i Asperup den 28/8 kl. 19 – 20.

Pkt. 97

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Møde i Stiftet den 19/8
Møde i PU den 20/8 kl. 11.30
Allan har færdiggjort sin uddannelse som kirkefunktionær med kordegn kompetence.

Pkt. 98

Meddelelser fra udvalg
SangCafé den 22. oktober kl. 19.30
Kulturelt udvalg ændre mødedato

Pkt. 99

Nyt fra præsten
Stjernestund-gudstjeneste den 17/9
Konfirmandundervisning ændres for 2019/2020. 7B fra Nørre Aaby skole skal
undervises af Vita Andreasen fra Føns, men konfirmeres i Nørre Aaby kirke den 10.
maj kl. 11.30.

’

Pkt. 100

Nyt fra personalet
Udgår.

Pkt. 101

Evt.
Henning orienteret om besøg af orgelkonsulent.

Drikkevarer og sang: Anne Marie og Vibeke
Næste møde tirsdag d. 10. september kl.: 17.00

Pkt. 102

Lukket møde
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