
Referat af Menighedsrådsmøde onsdag den 16. marts 2016 

 

Dagsorden: 

 

1 Formanden bød velkommen 

 

2 Siden sidst 

 

Indsamling 13.marts ved konfirmander gav ca. kr. 4.800 

 

3 Regler på kirkegården 

Forslag fra Bent Møller og Torkil Jensen 

Forslag på mødet: Kirkegården stiller vaser til rådighed – der indhentes tilbud på disse 

Beslutning: Der nedsættes et udvalg bestående af Bent, Jens og Torkil til at gennemgå 

kirkevedtægterne og udarbejde regler til skilte. Udvalget mødes første gang 19.april kl. 16.30 

 

4 Ansøgning om særlig belægning på gravsted 

Forespørgsel på mulighed for at anvende røde skærver på gravsted. 

Beslutning: Spørgsmålet tages med ved gennemgang af vedtægter jf. punkt 3 

 

5 Fyraftensmødet 3.marts 

Der var ikke mødt så mange. Mødet gav ikke anledning til debat. 

 

 

6 Lukket punkt 

 

 

7 Orgelombygningen i Vester Aaby 

Orgelbygger Sven Hjorth Andersen har meldt orglet færdigt 17.april. Det planlægges at indvie 

orglet ved den ordinære gudstjeneste Kristi Himmelfartsdag kl. 10.15. Aktivitetsudvalget 

planlægger forløbet. 

 

8 Indretning af sidekapel i Vester Aaby Kirke 

Konsulenter og Stift kommer på besøg i maj måned. 

Beslutning: Forud for besøget arrangeres en inspirationstur 

 

9 Beslutning om leverandør af nyt oliefyr til Aastrup Kirke 

Der har været rejst tvivl om det tidligere besluttede på grund af tekniske detaljer. 

Beslutning: Under forudsætning af skriftlig garanti for funktionsdygtighed med skorsten fastholdes 

tilbud fra Haastrup & Nab VVS. 

 

 

10 Algebehandling Aastrup Kirke 

Den allerede algebehandlede del af Aastrup Kirke udviser gode resultater. 



Beslutning: Murermester Palle Jensen anmodes om at algebehandle resten af kirken i forbindelse 

med kalkning. 

 

11 Støbejernskors Aastrup Kirkegård 

I forbindelse med flytning til anlæg overvejes renovering af gammelt støbejernskors 

Beslutning: Muligheder for renovering undersøges. Kan evt. finansieres af arven efter Rigmor 

Hansen. 

 

 

 

12 Godkendelse af regnskab 2015 

Kassereren gennemgik regnskabet for 2015. Frie midler pr. 31. december kr. 520.546,75. Forslag til 

anvendelse af frie midler er indarbejdet i regnskabet. 

Regnskabet blev godkendt. 

 

13 Indledende budgetsamråd 13. april 

Forud for det indledende budgetsamråd blev ønsker drøftet. Blandt andet blev det besluttet at 

afsætte midler til fejring af reformationsjubilæet i 2017. 

 

14 Evt. 

 

Næste møde aftalt til 8.juni 2016 kl. 19.00 i præstegården 

 

 

 

 

 


