Referat af menighedsrådsmøde 19.januar 2022

Fraværende med afbud: Birgitte Hansen og Hanne Jørgensen

Dagsorden
1. Velkomst ved formand

2. Godkendelse af dagsordenen
Nyt punkt 7a: Evt. servitutter på nabojord i forhold til Aastrup Kirke.
3. Siden sidst:
Niels Erik orienterede om defekt lågeåbner i tårn Aastrup
Niels Erik orienterede om videre forløb i byggesag graverhus Vester Aaby.
Alex orienterede om at folk blev hjemme juleaften pga. corona.
Torkil orienterede om indkøb af Højskolesangbøger for donation til Højskoleeftermiddage.
4. Kistebærerlaug
Der har været holdt møde mellem Niels Krogh fra kistebærerlauget og Hans Milland omkring
arbejdet. Det blev besluttet at holde et samarbejdsmøde torsdag den 17.marts kl 9.00.
Hans Milland orientere Niels Krogh og Niels Erik orienterer Gunnar Møller Samtidig blev det
besluttet at fastlægge sommerens udflugt til lørdag den 11. juni. Turudvalg: Alex og Torkil.
5. Aastrup kirke kalkning.
Kirken er kalket i 2015. Der opspares kr. 50.000 og der vil være opsparet tilstrækkeligt til at
kalke Aastrup kirke i 2022. Beslutning: Der indhentes tilbud fra Dansk Kirkekalk og
Murermester Palle Jensen A/SSøren Jensen, samt Aastrup Murer- og Beton. Der skal laves tilbud
såvel på kalkning af Aastrup Kirke samt på en abonnementsordning på årligt vedligehold af såvel
Vester Aaby som Aastrup kirker. Tilbud skal være indgivet senest i uge 10.
6. Aflønning vikar:
Beslutning: Der aflønnes med 4 timer for en gudstjeneste og 3 timer for en begravelse. Såfremt
begravelsen reelt tager længere tid må vikaren skrive de ekstra timer på.
7. Kirkedør Vester Aaby: Fyens Stift indkalder til konsulentrunde med repræsentanter fra Fyens
Stift, Nationalmuseet og den Kgl. Bygningsinspektør. Sagen stilles i bero til efter
konsulentrunden.
7a: Forespørgsel fra nabo til Aastrup Kirke omkring servitutter ved evt. salg af jord.
Beslutning: Forespørgeren henvises til kirkegårdskonsulent Fanny Møller for rådgivning.

8. Økonomi ved Rasmus.
Forventet overskud på regnskab for 2021: kr. 125.000. Forud for aflevering af regnskabet skal
der udarbejdes forslag til disponering af overskud.
9. Evt.
Der har været en borgerhenvendelse ang. Vejdirektoratets grønne pæle ved vej. Er der mulighed
for, at de kan blive malet sorte?
Punkt til næste møde: Forbedring af lydanlæg i konfirmandstue evt. i samarbejde med CV-radio.
Ole kontakter Carsten.
Næste møde fastsat til 23. februar kl .19.

