
Referat af menighedsrådsmøde 15.april 2014 

 

 

 

Dagsorden:  

 

.  

 

1 Siden sidst 

Der er modtaget nyhedsbrev fra biskop Tine Lindhardt – bl.a. omkring den obligatoriske 

kirketælling. 

Der er modtaget meddelelse om, at der afholdes provstesyn over kirke og præstegård torsdag 

den 15.maj. Der arrangeres frokost i præstegården. 

 

2.Nyt fra Aastrup 

a) Gravertoilet  

Der er indkommet 3 tilbud i henhold til beslutning på møde 6.februar. Beslutning: Arbejdet 

overdrages til Murermester Palle Jensen. Der søges om frigivelse af opsparede midler til i 

første omgang at finansiere projektet. 

 

b) Beskadiget tårnluge meldes til forsikring 

c) Dør til kapel og 3 bænke på kirkegården trænger til maling. Beslutning: Murermester Palle 

Jensen spørges om pris for udbedring. 

 

d) Det besluttedes at anskaffe stolestager til bænkene i Aastrup kirke. Anskaffelsen 

financieres af arven efter Rigmor Hansen.’ 

 

e) Det besluttedes at anskaffe batteridrevet hækklipper til Aastrup kirkegård. Det bør være 

samme slags som hækklipper i Vester Aaby. Jens Haastrup følger op på sagen. 

 

 

 

3.Nyt fra Vester Aaby 

a) Parkeringsplads Det besluttedes at lade undersøge, hvad det vil koste at kante pladsen med 

fliser i stedet for med kampesten. Thomas følger sagen op. 

Beslutning: Arbejdet iværksættes snarest. Der installeres i første omgang ikke lys på 

pladsen. 

b) Lys på kirkegård. Der er indkommet pris på lamper. Kr. 6.500 pr. stk.  Niels Erik følger 

sagen op. 

c) Orgelsagen. Der afventes beregning fra ingeniør vedr. pulpiturets bæreevne, samt 

vejledning for forbedring af samme. 

d) Opmåling graverstillinger. 

John har gennemgået opmåling sammen med graverne. Dette giver anledning til følgende 

beslutning:  Der bevilges i alt 300 ekstra afløsertimer til Vester Aaby kirke og kirkegård og 

i alt 100 afløsningstimer til Aastrup kirke og kirkegård. 

 

 

 



4.Økonomi ved Rasmus 

Kassereren gennemgik årsregnskabet. Frie midler pr. 31.december kr. 260.729,64. Hertil 

skal lægges tilgodehavende for stormskade – beløbet skønnes i størrelsesordenen kr. 

80.000. 

Regnskabet blev godkendt. Det godkendte regnskab er påført:  Vester Aaby-Aastrup sognes 

Menighedsråd, CVR-nr. 34740623, Regnskab 2013. Afleveret d. 15 – 04 – 2014  10:55. 

 

5.Kirketælling 

             Udsat til næste møde 

 

6.Sognemøde/kirkefestival 

      Forskellige ideer blev fremført – f.eks. vandretur. 

      Beslutning: Aktivitetsudvalget arbejder videre med projektet. 

 

7.Studietur 

             Turen afholdes 14.juni. Det blev besluttet at ledsagere skal betale kr. 100 for deltagelse. 

 

 

Næste møde fastsat til 10.juni kl. 19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


