Referat af Menighedsrådsmøde torsdag den 8. februar 2018

Dagsorden:
1 Formanden bød velkommen
2 Siden sidst
Formanden orienterede blandt andet om Fyens Stifts Menighedsrådsforenings generalforsamling på
Nyborg Strand og indsamling 11. marts.
3 Personaleforhold
Debat om menighedsrådets ønsker i forbindelse med kirkepersonalets beklædning ved gudstjenester
og kirkelige handlinger.
Beslutning: Menighedsrådet ønsker, at kirkepersonalet optræder i mørkt tøj ved gudstjenester og
kirkelige handlinger. Der bevilges kr. 1.500 til Jonathan til brug for beklædning, når han fungerer
som vikar for kirketjener. Jonathan tilbydes denne stilling.
Kontaktpersonen gennemgår menighedsrådets ønsker ved de snarlige MUS-samtaler.
4 Anskaffelse af ”100 salmer”
Der er udkommet et tillæg til salmebogen med 100 nyere salmer.
Beslutning: Der anskaffes 25 eksemplarer af 100 salmer til hver kirke.
5 Ansøgning fra gruppe under lokalrådet om tilladelse til opsætning af infotavler ved kirkerne
Beslutning: Menighedsrådet godkender opsætningen
6 Tilbud om luftfotografering af kirker og præstegård
Beslutning: Menighedsrådet takker nej til tilbuddet.
7 Fyrsituation i begge kirker
Vester Aaby: Elektronisk styring af fyr snart på plads. Bl.a. mulighed for fjernstyring via app.
Aastrup: Intet nyt fra VVS-installatør. Beslutning: Erik Knudsen følger op på sagen.
8 Overgang til www.krak.dk
Tilbud om elektronisk telefonbog via krak.dk
Beslutning: Menighedsrådet takker nej til tilbuddet og henviser til hjemmeside og app’en
kirkekalenderen.
9 Studietur for menighedsråd, kirkepersonale og kistebærerlaug
Dato fastsat til 9. juni 2018. Planlægningsudvalg: Birgitte Hansen og Torkil Jensen
10 Økonomi ved Rasmus
Kvartalsrapport for 4. kvartal 2017 gennemgået. Årsresultatet forventes at blive et underskud på kr.
ca. 130.000 mod budgetteret underskud på kr. 136.305. Dette skal nedbringe kassebeholdningen,
der ellers vil blive inddraget af provstiet.

11 Stensætning ved Vester Aaby kirke og sideskib Vester Aaby Kirke
Afventer afgørelse i Fyens Stift.
12 Kirkekalkning Vester Aaby Kirke
Beslutning: Der udsendes indbydelse til at give tilbud på kalkning til 1. Murermester Palle Jensen,
Bobyg og Dansk Kirkekalk. Eventuelt til 3. lokal. Niels Erik Thing følger op på sagen.
13 Kalkning Vester Aaby Præstegård
Beslutning: Tagrender gennemgås. Hvis de kan repareres indhentes tilbud på kalkning fra de under
punkt 12 nævnte virksomheder. Hvis tagrender skønnes at skulle udskiftes sættes punktet på
dagsordenen til næste menighedsrådsmøde. Erik Knudsen følger op.
14 Udsmykningsudvalg
Der blev nedsat et udsmykningsudvalg til konfirmandstuen bestående af Mette Tornbjerg, Bent
Møller og Torkil Jensen.
Evt.
Enkelte sager drøftet

Næste møde fastsat til tirsdag den 20. marts kl. 19.00

