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Referat / Beslutningsprotokol

10. september 2019 PS Nr. 10

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 10.september 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
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 105

Godkendelse af dagsorden
Poul undersøger om ekstraordinært møde indgår i møderækkefølge.
Herefter godkendt dagsorden.

Pkt. 106

MR-valg i 2020
Valgbestyrelse: Henning, Anna og Vibeke og de bliver tilmeldt kursus.
Valgkusus i Middelfart mandag den 24. februar kl. 18.00 – 21.00

Pkt. 107

Fælles månedlig annoncering i Melfarposten sammen med
Asperup/Roerslev og de 4 kirker
Formand for Asperup/Roerslev menighedsråd har foreslået fælles annoncering.
Vi synes ideen er god, men at der er nogle løse ender, som vi gerne vil have styr på før
vi kan tage endelig stilling til om vi vil være med. Andre eksponeringsmuligheder
undersøges samtidig med.
Punktet vil blive drøftet igen på næste møde.

Pkt. 108

Meddelelser fra kirkeværgen
Ganshorn har afleveret en skitse og forslag på nyt maskinhus, som er sendt videre til
PU. Vi afventer endelig afgørelse på, hvornår og om vi kan påbegynde byggeriet.
Nørre Aaby fjernvarme har orienteret om, at der skal laves ledningsføring fra Nørre
Aaby til Ejby og at forbindelsen passerer præstegården samt at arbejdet påbegyndes i
februar. Derfor søger vi PU om udsættelse af installering af fjernvarme i præstegården
da linjeføringen ændrer forudsætningen for præstegårdens tilslutning til fjernvarme.
Nationalmuseet er kontaktet for at besigtige døbefonten, som er i dårlig stand. De
kommer på besøg inden for et år. Døbefontens tilstand er meddelt nationalmuseet.
Kontaktet spildevand i Middelfart vedr. bi målere på kirkegården. Vi kan med bi-målere
slipper for at betale vandafledningsafgift. VVS kontaktes for opsætning af bi-målere.

Pkt. 109

Meddelelser fra kassereren herunder Mobile Pay
Som kirkelig organisation bliver vi fritaget for gebyrer og andre omkostninger med
undtagelse af oprettelsesgebyr på ca. 1.000 kr.
Vi tilslutter os Mobile Pay og løser praktiske problemer hen ad vejen. Vi får oprettet en
konto i banken.
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I samarbejde med regnskabskontoret (Tanja) har hun og jeg udfærdiget et lønbudget på
baggrund af eksisterende lønudgifter og sendt til PU. De har møde i dag og vi håber de
ser velvilligt på vores forslag til lønbudget for 2020.

Pkt. 110

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Poul deltager i Stiftsavisens redaktionsmøder.
Oprydningsdag i præstegårdens kælder rykkes fra den 25/9 til den 2/10 kl. 16.30.

Pkt. 111

Meddelelser fra udvalg
Erindringsgudstjeneste den 17. september. Anna, Georg og Lis hjælper til.
Sangcafé den 22. oktober.

Pkt. 112

Nyt fra præsten
Strikkedamerne har lavet en meget flot dekoration til høstgudstjenesten og fine hjerter
til alterdugen.
Deltaget i kursus i Dåbens teologi og folkets forventninger på Var torv.
Minikonfirmander begynder den 20. oktober.
Konfirmandtur i 2020 bliver fredag den 3. april.

Pkt. 113

Nyt fra personalet

Pkt. 114

Evt.

Drikkevarer og sang: Anne Marie og Lars
OBS: Næste møde tirsdag d. 1. oktober kl.: 17.00

Pkt. 115 Lukket møde
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