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Referat / Beslutningsprotokol

12. maj 2020 PS Nr. 6

Menighedsrådsmøde/Terrassemøde pga Corona
Tirsdag den 12. maj 2020 kl. 17.00 hos Henning, Kløvermarken 18.
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: Georg og personale
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 67

Godkendelse af dagsorden
Tak til Mette og Henning fordi de vil lægge hus til Corona-møde
Herefter godkendt.

Pkt. 68

Valg
Poul har valgt ikke at genopstille til kommende menighedsrådsvalg.

Pkt. 69

Forberede mødet d. 9. juni. Se evt. Menighedsrådenes blad 03.20
side16
Henning har udfærdiget en dagsorden til orienteringsmødet.
Tomas bliver spurgt om han vil være dirigent.
Gennemgang af valgperiodens projekter og hvad der skal fremlægges.
Bente køber brød.

Pkt. 70

Meddelelser fra kirkeværge
Afbud.
Formidlet af Poul: Modtaget tilbud fra arkitekt vedr. nyt maskinhus 1.6 Mill. ex moms
blev drøftet. Vi må afvente entreprenørernes tilbud før vi kan fremsende en endelig
projektbeskrivelse til PU.
Kirkesyn den 27/5 kl. 14.00 – Michala bliver bedt om at deltage.

Pkt. 71

Meddelelser fra kassereren
Nye stole opmagasineres indtil undervisning er afsluttet i Sognehuset.

Pkt. 72

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Har søgt 5 % midler til nye mikrofoner og teleslyngeanlæg.
Sommersang er udsat til 2021
Poul sørger for mad til kirkesyn den 27/5.
Pinsegudstjeneste gennemføres med champagne og mercichokolade. Poul og Anna
handler ind.
Friluftsgudstjeneste gennemføres den 14. juni.
Fra 2021 vil der kirkekaffe 2 x i august og 1 x i november.
Fra mandag den 18. maj låner Nørre Aaby Realskole sognehuset i Coronatiden.
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Realskolen fejer efter sig og sørger for at gældende hygiejneregler overholdes.
Undervisning fra 8 – 11 og igen fra 12 - 15

Pkt. 73

Meddelelser fra udvalg
Vi havde en dejlig cykeltur til Føns – i alt 9 personer deltog.

Pkt. 74

Nyt fra Præsten
Har mødtes med Minako, Malene og Michale og introduceret Michale for graverne.
Poul deltog også i det åbne møde på kirkegården.
Endnu ingen nye retningslinjer for åbning af kirken.
Pinsegudstjenesten 2. pinsedag på Tvillingegården forventes at blive aflyst.
Har sendt en kærlig hilsen som brev, via skolernes intra, til samtlige konfirmander.
Planlagte møder med konfirmanderne:
1. sep. Kl. 16-18 mødes med alle konfirmander (43)
4. sep. Påtænker en udflugt med konfirmanderne.
9. sep. Kl. 16-20 med spisning i sognehuset
15. sep. Kl. 20. mødes i kirken

Pkt. 75

Nyt fra personalet
Ingen repræsentant

Pkt. 76

Evt.
Forslag til Michalas opgaver som kirke/kulturmedhjælper blev gennemdrøftet.

Drikkevarer og sang: Bente og Georg
Næste møde tirsdag d. 9. juni kl.: 16.30
Pkt. 77

Lukket møde
Intet nyt.
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