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Referat / Beslutningsprotokol

7. januar 2020 PS Nr. 2

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 7. januar 2020 kl. 19.00 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. 12

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 13

Menighedsrådsvalg i 2020
Workshop i Middelfart den 24. februar om den nye valglov. Henning, Anna og Vibeke
deltager.
Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg i sognehuset tirsdag den 12. maj.
Valgforsamling/opstillingsmøde tirsdag den 15. september.

Pkt. 14

Leje af Sognehus
Enighed om at se på prisblad i forbindelse med leje af sognehuset.
Allan, Ulrik og Poul gennemgår priserne, som bliver fremlagt på næste
menighedsrådsmøde.

Pkt. 15

Fraværsstatistik
Minako og Malene skal indberette sygefravær til både Anne Marie og Poul.
Poul og graverne mødes om en fast regel for indberetning.

Pkt. 16

Meddelelser fra kirkeværge
På næste møde forsøgs at have en plan for udskiftning af klokkebom.
Minako har fået sin nye orgelbænk, som hun er utroligt glad for.
Menighedsrådet har med tak modtaget en donation fra Kaj Braüner bestående af et
guldkors til kirken.
Der indhentes pris på udskiftning af dør ved toilet på kirkegården.
Gravearbejde vedr. fjernvarme til præstegård bliver sat i gang inden for et par måneder.
Endnu ikke modtaget tilbagemelding fra Ganshorn vedr. rettelser / ændringer på
tegninger til maskinhuset.
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Pkt. 17

Meddelelser fra kassereren
Intet nyt.

Pkt. 18

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Kirkesyn lørdag den 2. maj – begynder kl. 09.00 i præstegården.
Sogneudflugt onsdag den 10. juni.
Menighedsrådsmøder i 2020:
4/2
kl. 19.00
3/3
kl. 19.00
21/4
kl. 19.00
12/5
kl. 17.00
9/6
kl. 17.00
11/8
kl. 17.00
8/9
kl. 17.00
6/10
kl. 17.00
10/11
kl. 17.00
8/12
kl. 17.00

Pkt. 19

Meddelelser fra udvalg
Cykeltur til Føns tirsdag den 5. maj.
Studietur søndag den 13. september.

Pkt. 20

Nyt fra Præsten
Nytårsfrokost søndag den 12. januar – pris 25 kr.
Strikkedamerne strikker påskepynt til bænkene.
Konfirmandtræf den 28. januar i Odense Domkirke – Poul tager med.
Aftensang den 30. januar kl. 17.00
Aftensang den 26. marts kl. 17.00
Tapas i kirken den 2. februar med afsløring af skulptur.

Pkt. 21

Nyt fra personalet
Kirkegårdsvedtægter skal gennemgås – Georg, Allan, Ulrik og Poul sørger for
revidering og tilretning.
Torben Sommergaard BST Vestfyn kommer og laver APV den 15. juni kl. 09.00.
Vil gerne have ryddet op, hvor nyt graverhus skal bygges.

Pkt. 22

Evt.
Dørhåndtag skal skiftes i indgangsdør til sognehuset.
Nøglesystem bør udskiftes i forbindelse med byggeri af nyt maskinhus.

Næste møde tirsdag d. 4. februar kl.: 19.00
Forplejning og sang: Anne Marie og Lars

Pkt. 23 Lukket møde
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