NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat / Beslutningsprotokol

08. september 2020 PS Nr. 9

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 08. september 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:

Pkt. 100

Godkendelse af dagsorden
Pkt. 103 – ikke de 4 sogne, men de fire kirker i Føns.
Herefter godkendt.

Pkt. 101

Valg – valgforsamlingen d. 15.09 kl. 19.30
Vi mødes kl. 18.30 – Bente køber kringle.

Pkt. 102

Julefrokost- hvornår og for hvem?
27. november kl. 18.00 i sognehuset for medarbejdere, menighedsråd, kirkekaffeudvalg
og Birgit - + det nye menighedsråd – alle med påhæng.

Pkt. 103

Samarbejde med de 4 kirker om kirke- og kulturmedarbejder
Vi er blevet forespurgt om vi vil samarbejde med de fire kirker i Føns om vores
kirkekulturmedarbejder, Michala. Det fulde ansættelsesforhold skal være ved Nørre
Aaby menighedsråd, som udvides med 11 timer til de fire kirker gældende fra den 1.
oktober. Der skal sendes regning for 4. kvt. til Føns i 2020 og fra 2021 skal der tilgå
budget-kroner til Nr.Aaby MR.
Vi skal have vished for den fulde lønramme, som skal godkendes af PU.
Enighed om at det er en god ide.

Pkt. 104

Konfirmationsvagter d. 19. og 20. september
Anna Nyholm tager vagt om lørdagen fra kl. 8.30 – fire hold.
Bente Nielsen tager vagt om søndagen fra kl. 8.30 – to hold.

Pkt. 105

Maskinhus
Georg indhenter to tilbud fra entreprenører.

Pkt. 106

Meddelelser fra kirkeværge
Fjernvarme i præstegården afsluttet den 17/8.
Der skal opsættes en energimåler til konfirmandstuen, som indgår i den samlede regning
fra VVS til PU – energirenoveringspuljen.
Der bestilles og opsættes en bimåler til kirkegården.
Microfoner i kirken har stadig mislyd – Oticon bliver kontaktet.
Infomøde om kirkekalk afholdes 7/12 2020.
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Pkt. 107

Meddelelser fra kassereren
Deltaget i budgetsamråd den 26. august i Strib.
Der opfordres til samarbejde på tværs af sognegrænser.
Stor ros til gravere for pleje af kirkegårde.
Fortsat OBS på beregning af pladser i kirken i forb. med Corona.
Endelig budgetramme 2021 udmeldes 15/9. Læner sig op ad budget 2020.
Fælles projekt for Kapel i Middelfart genoptages
Underskrevet slutseddel og serviceaftale på ny kopimaskine. Endnu ikke besked om,
hvornår den bliver leveret.
Pr. 31/8 viser regnskabet et overskud på 185.000, og hvor der fortsat skal tages hensyn
til forudfakturering for hele 2020, som blev foretaget i juni md.

Pkt. 108

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Personaleudflugt den 13/9 blev aflyst pga for få tilmeldinger.
Samtaler torsdag vedr. ansættelse af ny kirkesanger. – Anne Marie, Poul, Michala,
Bente, Mincao og Vibeke deltager i samtalerne. Der er indkaldt fire personer.
Indbrud i sognehuset mellem den 2. og 3. september. Døre i sognehuset er ødelagte
stålskabe er ødelagte, men tilsyneladende ikke stjålet noget (nøgler ved vi ikke).
Politi og forsikring er ind over.
Sikkerhed i sognehuset kommer med som punkt på næste møde.

Pkt. 109

Meddelelser fra udvalg
Intet nyt.

Pkt. 110

Nyt fra Præsten
Konfirmationer i vente i weekenden 19. og 20. september.

Pkt. 111

Nyt fra personalet
Michala vil gerne indkøbe reklameskilt til kirkegården.

Pkt. 112

Evt.
Intet nyt.

Drikkevarer og sang: Henning og Poul
Næste møde tirsdag d. 6. oktober kl.: 17.00
Pkt. 113

Lukket møde
Intet nyt.
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