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Referat / Beslutningsprotokol

10. december 2019 PS Nr. 1

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 10. december 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. 1

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 2

Valg - valgkursus
Anna, Henning og Vibeke er tilmeldt valgkursus den 24/2 i Middelfart.

Pkt. 3

Præstesekretærstilling og kirketjener
Vi regner med at lægge kirketjenerstilling, kirkekulturmedarbejder og
præstesekretærstilling sammen til én stilling – i alt 25 timer/uge fra 1. april 2020.
Frem til 1/4 betjenes stillingerne med vikarer
Ansættelsesudvalg består af: Poul, Anne Marie, Allan, Anna og Vibeke

Pkt. 4

Meddelelser fra kirkeværge
Orientering fra byggemøde fredag den 6/12 vedr. nyt maskinhus.
Modtaget brev fra Stiftet vedr. klokkebom, som skal udskiftes – de godkender
udskiftningen.
Provstiet maner til ro og besindighed vedr. udskiftning eller omkodning af mikrofoner
pr. 1/4 2020.
Der er sogneindsamling den 8. marts 2020 – Folkekirkens Nødhjælp.

Pkt. 5

Meddelelser fra kassereren
Underrettet om revideret regnskabsinstruks gældende fra 2020 og de pågældende
personer har underskrevet.
Modtaget brev fra Nordea med besked om at vi fra 1. februar 2020 skal betale negativ
rente for indestående over 750.000 kr.

Pkt. 6

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Mette har modtaget en blomst i forbindelse med sin sygemelding.
Brandvagt juleaften 24/12: Poul kl. 14.00 og Vibeke kl. 16.00
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31/12 Vagt Nytårsgudstjeneste: Bente, Anna og Vibeke – Bente bestiller kransekage og
køber champagne.
Afløsning for kirketjener:
15/12: Ulrik
17/12: Allan om formiddagen julegudstjeneste Nørre Aaby Børnehave.
Birgith tager opgaven med mindesammenkomst. Georg tager vagterne ved
bisættelse og begravelse og Poul tager vagt ved koncert om aftenen.
20/12: Allan
Anne Marie giver besked til Allan, som laver aftaler med vikarhold, som er Georg, Keld
og Poul samt graverne selv.

Pkt. 7

Meddelelser fra udvalg

Pkt. 8

Nyt fra Præsten
Afslutning for 23 minikonfirmander 3. søndag i advent.
Gravearbejdet til fjernvarme er gået i gang ved præstegården.

Pkt. 9

Nyt fra personalet
Granpyntningen blev færdig til tiden.

Pkt. 10

Evt.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde tirsdag d. 14.januar kl.: 19.00

Pkt. 11 Lukket møde
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