
Referat af menighedsrådsmøde 13.august 2013 

 

 

 

Dagsorden:  

 

Mødet blev indledt med en spændende havevandring i præstegårdshaven ledet af Thomas. 

Menighedsrådet beså endvidere parkeringspladsen ved Vester Aaby kirke. 

 

1.  Siden sidst 

Tina Christiansen er ansat som organist ved Vester Aaby og Aastrup kirker. Tina deltog i 

mødet og blev budt velkommen 

 

 

2. Nyt orgel i Vester Aaby kirke 

Der er indkommet en række tilbud på ombygning af orglet. Der blev nedsat et udvalg 

bestående af Tina, Niels Erik og Torkil til at stå for det videre forløb. 

 

 

3. Nyt fra Aastrup 

Gunnar orienterede om indkøb af maskiner til kirkegårdene. Der er indkøbt forskelligt udstyr: 

miljørive, stenvogn og skuffejern til de to ligeledes indkøbte traktorer. Der er endvidere 

anskaffet og monteret låse til fastgørelse af maskinerne. Samlet pris kr. ca. 96.000. 

Det blev besluttet at undersøge mulighederne for varmestyring i Aastrup kirke. 

Der er fra graveren i Aastrup udtrykt ønske om etablering af separat gravertoilet. Der indhentes 

oversigt over muligheder og priser af Jens, Gunnar og Niels Erik 

Der er problemer med det etablerede bunddække ved parkeringspladsen. Problemerne kunne 

evt. løses ved en arbejdsdag. 

 

4. Nyt fra Vester Aaby 

Der er problemer med stor benyttelse af toilettet. Rummet virker slidt og det blev besluttet at 

undersøge, om der er noget, der trænger til en fornyelse, der ville kunne lette rengøringen. 

Der er endvidere udtrykt ønske om indkøb af tørreskab. Ønsket tages med ved 

budgetlægningen. 

 

5. Nyt fra regnskabsføreren 

Regnskabet for Aastrup kirkekasse 2012 er nu endeligt afsluttet. Rasmus gennemgik hovedtal. 

Endvidere gennemgik Rasmus proceduren for det forestående valg til provstiudvalg og 

stiftsråd. 

 

 

6. Postludium – udgang? 

Det blev besluttet, at menigheden for fremtiden skal blive siddende under postludiet. 

 

7. Parkeringspladsen ved Vester Aaby kirke. 

Parkeringspladsen skal udformes på en sådan måde, at der bliver plads til så mange biler som 

muligt. Det blev besluttet at menighedsrådet ved det forestående budgetsamråd skal anmode 



om en tillægsbevilling på kr. 55.000 til udarbejdelse af parkeringspladsen og etablering af lys 

her og på kirkegården. 

 

8. Kirkecafe. 

Det blev besluttet, at menighedsrådet på budgetsamrådet skal anmode om bevilling til 

etablering af kirkecafe (borde og stole) i sideskibet i Vester Aaby kirke.  

 

 

 

9. Aktivitetsudvalget 

Der blev besluttet at afholde møde i aktivitetsudvalget 11.september kl. 16.30. Her skal man 

bl.. arbejde med efterårets fyraftensgudstjenester. 

 

10.Menighedsrådets kvarter 

     Her orienterede Torkil om møde på SDU 26.august kl. 19 til 21.30 om debatoplæg til fremtidig  

     styring af folkekirken. 

 

 

Næste møde fastsat til 26.september kl. 19.00 

 

 

 

 


