
Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 23.januar 2020 

 

 

Dagsorden: 

 

1 Formanden bød velkommen  

 

Hanne Jørgensen blev gratuleret med 70 års fødselsdag  

 

2 Siden sidst 

 

Referat fra aktivitetsudvalget bl.a. med forslag om koncert med Esther Brohus. Mulighed for 

koncert 8. november, honorar kr. 20.000. Forslag til entré kr. 100.  Beslutning: Vedtaget 

 

Forslag fra graver Lene Caspersen om læsekreds. Beslutning: Alex arbejder videre 

 

2 a – Menighedsrådsvalg 2020 

 

Valgudvalget udgøres af: Mette, Erik, Hanne (formand). Der afholdes orienteringsmøder i alle 

pastorater 12. maj.  Hanne skriver til kirkebladet. 

 

 

3 Forslag om strikkeklub 

 

Forslag fremsat af kirketjener Ida Karottki. Beslutning:  Mette starter op i Vester Aaby kirkes 

sideskib og skriver om det til kirkebladet. 

 

 

4 Hjemmeside og kalender ved Churchdesk 

 

Oplæg ved Alex og Torkil. Beslutning: Der skiftes til Churchdesk. 

 

5 Avishold 

 

Beslutning: Den kirkebogsførende sognepræsts abonnement på Kristeligt Dagblad betales 

fremtidigt af menighedsrådet. 

 

Forskellige ideer blev luftet, bl.a. sognemøde og særlige gudstjenester. Præsterne vil prøve at 

inddrage spørgsmålene for eksempel ved dåbssamtaler. Torkil skriver artikel til næste kirkeblad. 

 

6 Evaluering af kirkekaffe 

 

Beslutning: Ordningen med kirkekaffe fortsættes, men koncentreres omkring eftermiddags og 

aftengudstjenester. 

 



7 Offentliggørelse af referater fra underudvalg f.eks. aktivitetsudvalget 

 

Beslutning: Referater sendes til kirkepersonalet. 

 

8 Hvordan skal vi forholde os til manglende betaling for vedligeholdelse af gravsteder? 

 

Beslutning: Bent og Hanne gennemgår listen over manglende betaling og sletter de pågældende 

gravsteder efter gældende regler. 

 

 

8 Økonomi ved Rasmus 

 

Det foreløbige regnskab for 2019 udviser et overskud, der er kr. 30.000 mindre end budgetteret. 

Derved opnås ikke frie midler i henhold til budget. 

Den væsentligste årsag er udgifter til feriepenge i forbindelse med skift af kirketjener. Dette 

skønnes at kunne dækkes af 5%-midler. 

 

10 Fastsættelse af mødedatoer 

 

Næste møde fastsat til 25. marts kl. 19.00 

 

11. Evt. 

 

Forskellige emner drøftet. Dato for studietur fastsat til 13. juni 2020. Planlægningsudvalg Birgitte 

og Torkil. 

 

Birgitte har fået fødselsdagsliste og holder styr på mærkedagene. 


