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Referat / Beslutningsprotokol

3. november 2020 PS Nr. 11

Menighedsrådsmøde
Tirsdag den 3. november 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. 126

Godkendelse af dagsorden
Godkendt

Pkt. 127

Valgresultatet
Ordinære valgforsamling blev valgt fire personer Birgith B. Madsen, Henning S.
Nielsen, Lars B. Davidsen og Vibeke B. Sund.
Ved ekstraordinær valgforsamling blev valgt: Vibeke Bang Olsen, Sofie Strandgaard,
Helle Gandløse.
To suppleanter: Conny Korsbæk og Jørgen Kristensen.

Pkt. 128

Gennemgang og godkendelse af Revisionsprotokollat og påtegning til
årsregnskab 2019.
Forelagt, taget til efterretning og underskrevet.

Pkt. 129

Meddelelser fra kirkeværge
Modtaget tilbud fra Kustrup tømrer for udbedring af skader i forbindelse med indbrud i
august – ca. 74.000.
Løvsuger er i meget dårlig stand og bør udskiftet af sikkerhedsmæssige årsager.
Tilbud indhentes inkl. byttepris.
Georg har snakket med muren vedr. kirketårnet, hvor forvitring er i dårlig stand
Iflg. Ganshorn må reparationen blive udført med plastisk mørtel. Tilbud indhentes.
Martin tømrer kontaktes for en dato.

Pkt. 130

Meddelelser fra kassereren herunder budget 2021
Budget 2021 mrk. ”Endelig budget afleveret d. 02-11-2020 12.45”
Gennemgået og herefter godkendt.
Udskiftning af kopimaskine vil blive foretaget efter aftale med Allan – den 4/11.
Afgående menighedsrådsmedlemmer skal aflevere Coop-kort.
Afgående menighedsrådsmedlemmer skal aflevere nøgler.
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Pkt. 131

Meddelelser fra formand/kontaktperson
Lars Davidsen er valgt til Preben Schaldemoses fondsbestyrelse.
Der har været hærværk i præstegården mellem den 28. og 29. oktober. Politiet ville ikke
tage sig af opgaven, men SSP er blevet kontaktet.
Blevet kontaktet af Growing Trees Network, som spørger om vi stadig er interesseret i
at få plantet en skov. Poul skriver retur, at de må kontakte os igen i det nye år.
Vibeke og Poul har haft møde i præstegården vedr. ny varmeaftale efter der er blevet
installeret fjernvarme. Først i det nye år vil der i samarbejde med Anne Marie og Tomas
blive lavet en endelig aftale.
Evaluering af fælles annoncering vil blive drøftet i det nye menighedsråd og kommer
med som punkt på dagsordenen.
Vi afventer ansættelsesbevis for den ny kirkesanger, som er ansat fra 1. Katrine Sofie
Groth Holm Pedersen.

Pkt. 132

Meddelelser fra udvalg
Møde i Schaldemosefonden tirsdag

Pkt. 133

Nyt fra Præsten
Nye restriktioner om at bære mundbind i kirken når man går ind og når man går ud
gældende fra den 29. oktober til den 2. januar 2021.
Juleaften vil der blive fem gudstjenester af en halv times varighed fra kl. 12, 13, 14, 15
og 16.
Poul Vibeke og Anne Marie har deltaget i profilmøde i Asperup vedr. ansættelse af ny
præst.
Aflyst foredrag den 10/11 i sognehuset, Aflyst spisning i sognehuset den 12/11 pga
Corona.
Stor tak til de afgående menighedsrådsmedlemmer – Poul, Georg, Anna og Bente.

Pkt. 134

Nyt fra personalet

Pkt. 135

Evt.
Poul siger tak for otte gode år i menighedsrådet.

Pkt. 136 Lukket møde
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