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Referat / Beslutningsprotokol

3. marts 2020 PS Nr. 4

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 3. marts 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: Mødepligt pga. pkt. 40
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 39

Godkendelse af dagsorden
Dagsorden nr. rettet til nr. 4

Pkt. 40

Gennemgang (v. Michael Nielsen) og godkendelse af regnskab 2019
Årsregnskabet viser et lille underskud på 22.578 kr. mod budgetteret underskud på
55.000, fordi vi har kalkuleret med en investering i renovering af gangbro over å, som
kom til at koste godt 80.000 kr. Ved formål 7, Finansielle poster, er beløbet
momsregulering og ikke negativ rente som skrevet står i regnskabet.
Regnskab 2019, Afleveret d. 03-03-2020 13:49 gennemgået og godkendt.

Pkt. 41

Valg
Henning, Anna og Vibeke har været til indledende valgmøde i Middelfart og fået
materiale og input med hjem, så vi kan komme i gang med forberedelserne til valget.

Pkt. 42

Leje af Sognehuset
Vi arbejder videre i priser og nedsætter igen et udvalg bestående af.
Allan, Lars og Anna – Lars er tovholder.
Punktet drøftes igen på næste møde

Pkt. 43

Kursusdagen - fokuspunkter i 2020?
Mangelfuld/ingen kommunikation er nævnt flest gange.
Hvad sætter vi i værk???
Udsættes til mødet i april.

Pkt. 44

Forsikringssag - indkøb af stole

Pkt. 45

Meddelelser fra kirkeværge
(Enten ny dato for syn eller valg af ny bygningssagkyndig)
Indkøb af nye mikrofoner kan ikke blive et fælleskøb i provstiet.
Priser på anlæg fra Sicom pris 25.000 og Oticon 16.000. Der indhentes ny priser på det
samme anlæg og mikrofoner og der vil herefter blive taget beslutning.
Ny dato for kirkesyn: onsdag den 27. maj kl. 14.00.
Bilag + brev vedr. loft i tårn komme med på Provstiudvalgsmøde den 18. marts – vi
afventer svar.
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Pkt. 46

Meddelelser fra kassereren
Deltager i fyraftensmøde den 4. marts i Middelfart sammen med Anne Marie.

Pkt. 47

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Indkommet 45 ansøgninger til stillingerne som kirketjener og kirke-kulturmedarbejder.
Der forventes samtaler i uge 11.
Valg til fondsbestyrelse på lukket møde.

Pkt. 48

Meddelelser fra udvalg
Pensionistudflugt går til Sønderborg Slot, med fokus på 100 året for genforeningen.
Fastelavnsfest var et fint arrangement og vejret holdt.

Pkt. 49

Nyt fra Præsten
22/3 ny Bibel 2020 – kaffe og chokolade i våbenhuset. Anna, Bente og Poul.
18/3 Organistens verden.
26/3 Aftensang
Får besøg af nogle Indere, som er elever på Eisbjerghus efterskole.
12/4 Trompet og påskeæg – Vibeke står for påskeæg.
14/4 Stjernestund – Anna, Lis, Birgith og Georg.

Pkt. 50

Nyt fra personalet
Hans Henrik er begyndt igen.
Indhentet tilbud på flytning af det sorte kors.

Pkt. 51

Evt.

Drikkevarer og sang: Anna og Vibeke
Næste møde tirsdag d. 21.april kl.: kl. 17.00

Pkt.52 Lukket møde
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