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Referat / Beslutningsprotokol

1. oktober 2019 PS Nr. 11

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 1. oktober 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
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 116

Godkendelse af dagsorden
I Annas fravær deltager Lis Göhns som suppleant.
Da den sidste dagsordens punkt var nr. 115, lukket møde, ændres start punkt til nr. 116.
Dagsorden blev herefter godkendt.

Pkt. 117

Regnskab 2018 – godkendelse af revisionsprotokollat og påtegning.
Gennemgået og taget til efterretning.

Pkt. 118

Fælles månedlig annoncering i Melfarposten sammen med
Asperup/Roerslev og de 4 kirker
Prisen vil blive 5.750 kr. ex. Moms månedlig, som vi skal betale 1/3 af. Vi er positivt
stemt overfor ideen, men må af økonomiske grunde afvente den endelige ligning for
budget 2020, den udmeldes den 8. oktober. Punktet drøftes igen på næste møde i
november.

Pkt. 119

Julefrokost – hvem skal inviteres?
Dato for julefrokost er ændret fra den 27/11 til den 28/11.
Ansatte, Menighedsråd, Kirkekaffeudvalget og Birgith inviteres.

Pkt. 120

Meddelelser fra kirkeværgen
Fjernvarme til præstegården udsættes til februar 2020.
Ganshorn er kontaktet igen vedr. maskinhus – han anbefaler en arkitekt og
bygningskonstruktør fra Århus, som der er enighed om kan kontaktes.
Thomo Carlsen klokkeservice har meddelt at klokkestol på stor klokke skal renoveres
for ca. 40.000. Poul kontakter Peter Lind for at høre om vi kan søge 5% midler.
Georg indhenter pris på installering af bimålere på vandhaner på kirkegården, så vi kan
få det med i budget 2020.
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Pkt. 121

Meddelelser fra kassereren
Michael Nielsen er tilbage efter længere tids sygefravær.
Der bliver aftalt budgetmøde i Søndersø sidst i oktober, Poul, Georg og Vibeke
deltager.
Budget 2020 skal vær PU i hænde senest den 15/11 2019
Ligningsbeløb for budget 2020 udmeldes den 8/10 2019.
Det er endelig lykkedes at få oprettet en bankkonto til brug for Mobile Pay.
Oprettelse til Mobile Pay kan nu igangsættes.

Pkt. 122

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Poul har sendt en ansøgning til Albani Fonden, om midler til køb af granitskulpturen.
Har forfattet et brev til PU om bevilling fra energisparepuljen, installering af fjernvarme
i præstegården, kan overføres til 2020 da Middelfart fjernvarme vil påbegynde arbejdet
i februar. Tillige er ansøgt om en ekstrabevilling på ca. 70.000 til VVS-arbejde, som
ikke var med i første ansøgning.
Budgetmøde med Allan, Georg, Poul og Vibeke ændres fra mandag den 7/10 til den
8/10 kl. 16.00 i det lille mødelokale.

Pkt. 123

Meddelelser fra udvalg
Bladudvalgsmøde onsdag den 9/10 kl. 08.00

Pkt. 124

Nyt fra præsten
Dejlig oplevelse med Stjernestunder i kirken den 17. september med flot deltagelse.
Den 22. september var Fruering Vitved på studietur og på besøg i Nørre Aaby kirke.
Den 26. september deltaget i Skole/kirke møde i Søndersø. Der har i uge 39 været tre
skolebesøg.
Den 10/10 Konfirmandstart
Den 24/10 Minikonfirmandstart.
Den 22/10 Sangcafé – Hjælpere: Bente, Georg, Anna og Vibeke. Vi mødes 18.15
Den 27/10 Buskgudstjeneste.

Pkt. 125

Nyt fra personalet
Mette undersøger muligheder for digitale tavler i eks. Brugsen.

Pkt. 126

Evt.

Drikkevarer og sang: Anna og Georg
Næste møde tirsdag d. 12. november kl.: 17.00

Pkt. 127

Lukket møde
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