
Referat af menighedsrådsmøde 6.februar 2014 

 

 

 

Dagsorden:  

 

 

1.  Nyt fra Aastrup 

a) Varmestyring indkommet overslag 12.000-15.000 kr. 

Beslutning: Niels Erik indhenter egentligt tilbudt til næste MR-møde 

b) Gravertoilet  

Beslutning: Graverens toilet er åbent ved kirkelige handlinger og ellers lukket 

c) 7-armede lysestage 

Beslutning: Lysestagen renoveres. Niels Erik kontakter gørtler. Renoveringen financieres 

af midler fra arven efter Rigmor Hansen 

 

2. Nyt fra Vester Aaby 

a) Orgelsagen – Svend Hjort Andersen forsinket, men har lovet nyt orgel færdigt til påsken 

2015 

Beslutning: Tages til efterretning. Tina er indforstået med forsinkelsen. 

b) Solfangeranlæg i Vester Aaby. Fyens Stift har nedlagt veto pga. fredningslinje. 

Beslutning: Tages til efterretning. 

c) Tag på graverhus utæt 

Beslutning: Der skal gøres det fornødne for at gøre taget tæt. Niels Erik tager kontakt til 

tømrer 

d) Anmodning fra gravere om udlevering af opmåling Vester Aaby kirkegård 

Beslutning: Opmålingen udleveres 

e) Stendige/sætning  

Beslutning: Reparation påbegyndes ultimo februar, hvis vejret tillader det. Ødelagt hæk 

ved præstegårdshave nyplantes så der skabes bredere adgangsvej til haven 

f) Etablering af parkeringsplads ved Vester Aaby kirke.  Overslag kr. 85.000 

Beslutning: Thomas udarbejder forslag uden stensætning mod Præstegårdsvej og indhenter 

nøjagtigt tilbud. Det mailes rund. Tilbuddet indbefatter ikke el-arbejde. 

 

3. Nyt vedr. begge kirker 

a) Fastsættelse af tidsrum for nedsættelse af urner 

Beslutning: Det blev besluttet at urner kan nedsættes mandag-torsdag kl. 8-16 og fredag kl. 

8-15 

b) Brev vedr. fornyelse af gravsteder. 

Beslutning: Følgende procedure blev besluttet: I forbindelse med fornyelse af gravsteder 

sendes almindeligt brev med oplysning om kontaktpersoner. Hvis der ikke reageres på 

dette brev sendes anbefalet brev inden der må foretages sløjfning. Torkil udarbejder forslag 

til vores eget standardbrev. 

 

4. Økonomi ved Rasmus 

      Byggeregnskabet vedr. reparation af hvælvinger i Aastrup kirke er nu færdigt. Der afventes  

      statstilskud. 

 



 

 

 

 

 

5. Nyt fra aktivitetsudvalget 

Næste møde fastsat til 26.marts 2014 kl. 16.30 

Der er koncert med Herning Drengekor den 8.maj. 

Der arbejdes med afholdelse af Spillemandsmessen til efteråret. 

 

 

 

6. Næste menighedsrådsmøde 

Fastsat til 18.marts kl. 19.00 

 

 

 

 

 


