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Referat / Beslutningsprotokol

09. juni 2020 PS Nr. 7

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 9. juni 2020 kl. 17.00 i Sognehuset.
Referat er underskrevet og fremlagt i Sognehuset samt sendt pr. mail til mødets deltagere efter menighedsrådsmødet.
Desuden kan referatet læses på kirkens hjemmeside www.nørreaabykirke.dk
Afbud fra:
Referent: Vibeke Brøns Sund

Pkt. 78

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Præsentationsrunde for nyansat kirketjener/kirkekulturmedarbejder Michala Feveile.

Pkt. 79

Valg herunder dato for orienteringsmøde
Orienteringsmøde 11. august kl. 19.30
Poul spørger PU om fælles annoncering.
Henning laver plakater og Michala hænger op i sognehuset og kirken.
Planlægningsmøde den 4. august kl. 19.30 – Henning, Anna og Vibeke.

Pkt. 80

Synsrapporten gennemgang og underskrift
Gennemgået og underskrevet. Besked fra National Museet, Karin Vestergaard, som
kommer og besigtiger døbefonten den 17. juni kl. 13.30.

Pkt. 81

Meddelelser fra kirkeværge
Graverne har problemer med græsslåmaskinen, som er i stykker igen. Reparation vil
koste ca. 20.000.
Det er undersøgt, hvad en byttepris vil være ved køb af en ny maskine og den ligger
omkr. 115.000 ex. Moms. Georg får priser fra to leverandører mere for at få den rigtige
pris inden vi tager stilling til køb.
Indhentet tilbud på slibning og lakering af gulv i store sal – 16.800 kr. inkl. Moms.
Bliver bestilt til at få det gjort hen over sommeren.
Nedrivning af skorsten i kapel vil koste ca. 10.000.

Pkt. 82

Meddelelser fra kassereren
Resultat pr. 31. maj ser fornuftigt ud med et overskud på ca. 165.000

Pkt. 83

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Forsikringssag afsluttet, møbler er købt og betalt, forsikringsenheden har overført og der
er søgt 5% midler ved PU for selvrisikoen på 15.000.
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Friluftsgudstjenesten gennemføres og der handles drikkevarer in d.
Man medbringer selv tilbehør og brød. Pris er 50 kr. for kød og drikkelse.
Der vil være mulighed for at betale via Mobil Paye.
Skt. Hans aften – kaffeudvalget står for det.
Mette Buch har bedt om en udtalelse, som er lavet og sendt.
Realskolen har ikke længere brug for leje af sognehuset fra den 12. juni.
Har afholde fire MUS-samtaler d.d.
Orienteret PU om at vi gerne vil have et manual mere til orglet og vil søge fonde.

Pkt. 84

Meddelelser fra udvalg
Personaletur den 13. september kl. 14.00 for ansatte m. partner og børn samt
menighedsrådet.

Pkt. 85

Nyt fra Præsten
To dåb den 28. juni dåb kl. 10.15 måske inkl. dåbsreception i sognehuset og igen kl.
12.00

Pkt. 86

Nyt fra personalet
Intet nyt

Pkt. 87

Evt.

Drikkevarer og sang: Anna og Lars
Næste møde tirsdag d. 12.august kl.: 17.00 + og Orienteringsmøde kl. 19.30
Pkt. 88

Lukket møde
Intet nyt.
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