NØRRE AABY MENIGHEDSRÅD
___________________________________________________________________________________

Referat / Beslutningsprotokol

6. oktober 2020 PS Nr. 10

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 6. oktober 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. 114

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Pkt. 115

Valg – herunder valgmødet kl. 19.30
Poul byder velkommen og vi håber på stort fremmøde.
Orienteringsmøde den 11. august og valgmøde den 15. september – orientering herfra
vil blive gentaget.

Pkt. 116

Sikkerhed i Sognehuset
Det blev besluttet at vi sætter lys på sydvendt gavl i sognehus samt at vi sætter kamera
op i den store sal. Det undersøges om der følger skilte med at vi har kamera.
Georg sørger for at indhente tilbud på lys og kamera.
Der arbejdes på bestilling af nye nøglesystemer.

Pkt. 117

Meddelelser fra kirkeværge
Nyt maskinhus er skrinlagt indtil et nyt menighedsråd tiltræder.
Kirkekalkning er blevet godkendt.

Pkt. 118

Meddelelser fra kassereren
Kvartalsrapport 3. kvt. gennemgået og godkendt.
Resultat viser et overskud på 193.326 kr., som skal tages med forbehold idet der er
faktureret forud for hele året. Desuden er der til dato ikke indkøbt gran til grandækning.
Budgetlægning budget 2021: Georg Poul og Vibeke kører til Søndersø og får lagt
budget i samarbejde med Michael.

Pkt. 119

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Menighedsrådet er inviteret til profilmøde den 20/10 kl. 18.15 i Asperup i forbindelse
med ansættelse af ny præst.
Menighedsrådsmøde den 10. november er flyttet til den 3. november pga foredrag i
sognehuset. Vibeke og Poul har herefter møde med Anne Marie og Tomas om en ny
varmeaftale efter der er indlagt fjernvarme i præstegården.
Julefrokost den 27/11 kl. 18.00
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Pkt. 120

Meddelelser fra udvalg
Bladudvalgsmøde Henning indkalder.
Julekoncert for maks. 70 personer i kirken – efter ”først til mølle princip”

Pkt. 121

Nyt fra Præsten
Tak for hjælpe ved alle konfirmationerne.
Konfirmander startet den 1. oktober 28 på det ene hold og 12 på det andet.
I første omgang vil undervisning for de 28 foregå i kirken pga. Corona.
Alle helgen gudstjeneste den 1. november bliver i år lavet i hold af fire på maks. 45. og
varighed på 15 min.
Julegudstjeneste vil i år foregå udendørs også i hold af 15 min.
Mere herom senere.
Der arbejdes på en ny form for gudstjeneste på Kongshøjcentret pga Corona.

Pkt. 122

Nyt fra personalet
Grandækning påbegyndes ultimo uge 43.

Pkt. 123

Evt.

Drikkevarer og sang: Bente og Georg
Næste møde tirsdag d. 3. november kl.: 17.00
Pkt. 124 Lukket møde
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