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Referat / Beslutningsprotokol

21. april 2020 PS Nr. 5

Menighedsrådsmøde/Terrassemøde pga Corona
Tirsdag den 21. april 2020 kl. 17.00 på terrassen ved Poul Strandgaard
Referatet vil blive underskrevet på næste møde og fremlagt i Sognehuset. Er sendt pr. mail til mødets deltagere efter
mødet. Referatet kan læses på kirkens hjemmeside www.nørreaabykirke.dk
Afbud fra: Bente
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 53

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 54

Valg
Se pkt. 58

Pkt. 55

Leje af Sognehuset. Fortsættelse fra sidste møde.
Enighed om at fastholde lejepris, men priser i øvrigt bliver justeret.
Vibeke undersøger priser ved Slagteren.

Pkt.56

Kursusdagen- fokuspunkter i 2020?
Mangelfuld/ingen kommunikation er nævnt flest gange.
Hvad sætter vi i værk??? (udsat fra sidste gang)
Enighed om at afholde en årlig temadag i efteråret for at holde fokus på kommunikation
og samarbejde.

Pkt.57

Forsikringssag-indkøb af stole. Fortsættelse fra sidste møde.
Enighed om at Poul bestiller nye stole (som de gamle) og hynder, så kan
forsikringssagen blive afsluttet inkl. reparation af ødelagt dør.

Pkt. 58

Forberede orienteringsmødet d. 12. maj. (Bliver formentlig udsat)
Mødet er udsat til den 9. juni og drøfter forberedelserne på næste menighedsrådsmøde
den 12. maj.

Pkt.59

Meddelelser fra kirkeværge
Enighed om at der indkøbes og placeres en stor natursten på ny fællesgrav.
Det store sorte kors skal rettes da der er risiko for at det vælter forover.
I samråd med Ganshorn er Arkitektfirma fra Aarhus nu sat på opgaven med det nye
maskinhus, men vi afventer stadig den kongelige bygningssagkyndiges tilbagemelding
og det bliver efter 1. maj.
Der skal indkøbes nye mikrofoner til kirken og de gamle vil blive flyttet til sognehuset.
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Vi forsøger at søge 5 % midler til investeringen, da det er en bekostelig affære at få
udskiftet både mikrofoner og lydanlæg i kirken samtidig med at vi skal have udskiftet
klokkebom i tårnet.
Desværre oplever vi hærværk på kirken i tiden.
Kirkekalk har forespurgt om vi vil have kalket kirken i år for derefter at gå ind i en ny
fire årig periode – enighed om at sige ja.

Pkt.60

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport 1.kvt. er sendt ud til alle pr. mail før mødet. Kort gennemgang og
herefter godkendt.

Pkt.61

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Der er udstedt frigørelsesattest til Michala for tre mdr.
Der indberettes 7 medlemmer af Menighedsråd til kirkeministeriet.

Pkt.62

Meddelelser fra udvalg
Sogneudflugt aflyses pga corona.
Hvis vejret tillader det, gennemføres cykeltur til Føns den 5. maj, hvor Allan sørger for
at flaget bliver hejst om morgenen og Georg sørger for, det bliver taget ned om aftenen.
Samtidig sørger Allan for at der er lys i Kirken om aftenen.

Pkt.63

Nyt fra Præsten
Konfirmationer flyttet til den 19. og 20. september.

Pkt.64

Nyt fra personalet
Ny kirketjener, Michala er begyndt og haft sin første tjeneste i kirken – Allan
introducerer i opgaverne.

Pkt.65

Evt.

Drikkevarer og sang: Henning
Næste møde tirsdag d.12.maj kl.: 17.00 – På terrassen hos Henning
Pkt.66 Lukket møde
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