Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 19. august 2021

Fraværende: Bent Møller(afbud), Ole Petersen

Dagsorden
1. Formanden bød velkommen
2. Godkendelse af dagsordenen
Dagsorden godkendt, punkterne 11 og 12 tilføjet
3. Siden sidst.
Sognepræst Torkil Jensen takkede for menighedsrådets arrangement i anledning af hans
jubilæum 1. august, og for den flotte gave i den anledning.
4. Opfølgning på nøgler, købekort mv.
Graver Tommy er anmodet om at udarbejde liste over, hvem der har nøgler til kirke, og graverhus.
Beslutning: Mette følger op på sagen.
Inventarlister, beslutning: Torkil laver for præstegården, Anders følger op på lister til kirker og
graverhuse.
5. Kirkedør Vester Aaby – Hanne
Hanne har indhentet priser og teknisk beskrivelse af kirkedøren på forlangende fra Stiftet.
Materialet tilsendes Stiftet via Provstiet. Foreløbigt overslag på døren er kr. 112,330.
6. Hjemmeside
Beslutning: Hjemmesiden skal være opdateret. Torkil holder øje med den. Det egentlige arbejde
med ny hjemmeside venter til Alex er tilbage fra orlov.
Torkil udarbejder liste over menighedsrådsmedlemmer, mail og telefon.
6. Orientering om personalesituationen bl.a. godkendelse af ny kirketjener, ved Mette.
Godkendelse af indstilling til ny kirketjener Dorte Andersen, Hundstrup.
Menighedsrådet godkender Dorte Andersen som ny kirketjener med tiltræden 1. september.
Mette indskærper, at evt. påtaler skal gå gennem kontaktpersonen.
7. Klage over bortkommet gravsten.
Korrespondancen mellem menighedsråd, Stift og Ib Christensen blev gennemgået på mødet
Menighedsrådet ser sig desværre ikke i stand til at bidrage med yderligere oplysninger udover, at

Den gamle kirkegårdsprotokol er fundet. Billede af opslag vedr. gravstedet indsendes til Stiftet
sammen med dette referat, men der er ikke fremkommet nye oplysninger ved fundet af
kirkegårdsprotokollen. Klager Ib Christensen er velkommen til at bese protokollen.
8. Økonomi ved Rasmus
Gennemgang af regnskabsrapport for 1. halvår 2021.
10. Budgetsamråd Nørre Broby 24. august.
Formand og kasserer deltager.
11. Penge til ny hæk Vester Aaby Kirkegård langs Svendborgvej.
Projektet beskrevet af Mette. Mette kontakter kirkegårdskonsulenten for det videre forløb. Kan
evt. finansieres via salgsprovenu fra Lindegården.
12. Kirkesangerens placering.
Menighedsrådet ønsker, at kirkesanger er placeret i midtergang under gudstjenesten. Muligheder
for tegngivning med lys (fjerbetjent) undersøges hos elinstallatør Henning Madsen.
13. Evt.
Rasmus opfordrede til omhyggelighed omkring aflevering af boner fra Brugsen.

Næste møde 16. september kl. 17, hvor Torkil vil fortælle om folkekirkens opbygning.

