Referat af menighedsrådsmøde tirsdag den 23. marts 2021 kl. 19 i Vester Aaby Kirke
Afbud fra: Ole Petersen
Dagsorden:
Menighedsrådet godkendte tilføjelse af punkterne 2a, 5a og 7a
1 Formanden bød velkommen
2 Siden sidst
Niels Erik orienterede om sogneindsamling 14. marts. Der indkom 600 kr.
2 a Sti rundt om Aastrup Kirkegård
Ejeren af nabomarken har tilbud mulighed for etablering af sti langs østre side af kirkegård samt
forbedring af kørselsmulighed syd om vestre stendige.
Beslutning: Menighedsrådet tager imod tilbuddet.

3 Graverstilling ved Mette
Beslutning: Ansættelsesudvalget gennemgår timetal og stillinger.
4 Kirken i corona
Niels Erik gennemgik de forskellige ting, der ikke er blevet gennemført på grund af corona. Da der
endnu ikke foreligger nyt om kirkernes genåbning, udskydes punktet.
5 Orientering fra Kirke- og kirkegårdsudvalg
Mette orienterede om indholdet af kirkegårdskonsulentens rapport vedr. stensætning Vester Aaby
Kirke. På grund af grundmurens beskaffenhed kan 1.prioriteten (fjernelse af jord) ikke
gennemføres. Efter drøftelse enedes man derfor om rapportens punkt 1, ydre stenkant, derfra
belægning mod kirkemur. Der nedsættes et udvalg bestående af Hanne, Erik og Hans til
udarbejdelse af projektet, der efterfølgende skal godkendes i Stiftet.
5 a Trapper Kirkegård Aastrup
Niels Erik og Erik fremlagde udarbejdet forslag.
Beslutning: Arbejdet udføres, og der indhentes tilbud jf. beslutning af 2. marts 2021.

6 Godkendelse af årsregnskab 2020
Rasmus gennemgik årsregnskabet.
Menighedsrådet godkendte regnskabet.
Det godkendte regnskab har følgende påtegning:
Vester Aaby-Aastrup Sogns Menighedsråd, CVR-nr.34740623, Regnskab 2020,
Afleveret 18-03-2021 11:44
7 Tilbud på asfaltering indkørsel præstegård
Faaborg-Midtfyn har fremsendt tilbud på asfaltering på kr. 3.000 + moms.
Beslutning: Arbejdet iværksættes.
7 a Ny mobiltelefon til Torkil
Torkil forespurgte om muligheden for indkøb af ny mobiltelefon
Beslutning: Ansøgningen imødekommes, beløbsramme 3.000-4.000 kr.
8 Videre overvejelser donation kr. 20.000
Efter drøftelser går overvejelserne i retning af udsmykning i konfirmandstue. Der nedsættes udvalg
bestående af Alex og Torkil
9 En kort debat om gammeltestamentlige læsninger ved gudstjenester (høringssvar til
arbejdsgruppen)
Alex redegjorde for brugen af gammeltestamentlige læsninger i gudstjenesten – for og imod.
Derefter fremlagde Alex et udarbejdet høringssvar og opfordrede til kommentarer. Høringssvaret
skal indsendes senest 26. marts 2021.
10 Evt.
Enkelte sager drøftet
Næste møde fastsat til 25.maj kl. 19

