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Referat / Beslutningsprotokol

11. august 2020 PS Nr. 8

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 11. august 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. 89

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 90

Valg – orienteringsmødet kl. 19.30
Henning har forberedt et fint præsentationsmateriale og visionerne blev gennemdrøftet.

Pkt. 91

Maskinhus
Modtaget samlet budgetoverslag fra arkitekt på 4,1 mill.kr, som sammen med skrivelse
er sendt til PU – Vi afventer nu svar før vi kan komme videre i projektet.

Pkt. 92

Meddelelser fra kirkeværge
Ny fællesgrav er gjort færdig og klar til brug.
Fuger i kapel haster med at blive repareret.
Oticon har ikke lavet mikrofoner i kirken tilfredsstillende, det vil blive bragt i orden.
Georg undersøger muligheder for opsættelse af bimålere.
Gulv i store sal i sognehuset er blevet lakeret.
Fjernvarmen er næsten klar til tilslutning i præstegården.

Pkt. 93

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport 2. kvt. gennemgået og godkendt.
Regnskabet pr. 30/6 viser et overskud på 328.422
I juli måned er der investeret i en ny multiklipper til 143.750 kr. Oticon har lavet lyd i
kirken, men regning på godt 20.000 er endnu ikke godkendt. Istandsættelse af ny
fællesgrav er færdiggjort i juli og regning på godt 20.000 er også med i juli.

Pkt. 94

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Ansættelsesbevis på kirketjener/kirkekulturmedarbejder er kommet på plads.
Gennemgang af stillingsopslag for kirkesanger.
Personale / MR-arrangement den 13/9.

Pkt. 95

Meddelelser fra udvalg
Intet nyt.
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Pkt. 96

Nyt fra Præsten
Konfirmandundervisning den 1/9 kl. 16-18
Konfirmandundervisning den 9/9 kl. 16-20 med spisning kl. 18.00 med hjælp fra Anna,
Bente og Vibeke.
Generalprøve den 15/9 kl. 20
Konfirmationer den 19/9 og 20/9.
Konfirmandtur den 4. september til Århus bliver aflyst pga. Corona.

Pkt. 97

Nyt fra personalet
Intet nyt.

Pkt. 98

Evt.

Drikkevarer og sang: Anne Marie og Vibeke
Næste møde tirsdag d. 8. september kl. 19.00
Pkt. 99 Lukket møde
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