Referat Menighedsrådsmøde 8.januar 2013

Mødet indledtes med 1 minuts stilhed til minde om menighedsrådsmedlem Bente Hansen, der døde
25.december 2012
1.suppleant Thomas Ravn indtrådte i rådet som afløser for Bente Hansen og blev valgt som formand
for valgudvalget

Dagsorden:
Formanden Niels Erik Thing bød velkommen
1.Siden sidst: Niels Erik orienterede om oprettelsen af kistebærerlaug på initiativ af Niels Krogh

2.Fremlæggelse og vedtagelse af forretningsorden for menighedsrådet:
Forretningsordenen blev vedtaget
3.Økonomi:
Kasserer Rasmus Rasmussen uddelte årsbudget 2013 og fremhævede vigtige poster og nøgletal
4.Orientering om medarbejdersituation:
Graver Ingrid Andersen, Aastrup, ønsker at gå på efterløn i foråret 2013. Kontaktperson John
Tornhøj gennemgik den situation, der opstår og der blev nedsat et arbejdsudvalg bestående af
John, Niels Erik, Birgitte og Torkil til at se på mulighederne for samarbejde mellem Vester Aaby og
Aastrup ved nyansættelse
5.Nyt orgel:
Det besluttedes at arbejde for anskaffelse af et større orgel til Vester Aaby kirke financieret af
Lindegårdspenge. Kåre forbereder en studietur.
Hvis det derudover er økonomisk muligt kan anskaffelsen af orglet kombineres med indrettelsen af
en ”kirkecafe” i sideskibet.
6.Etablering af kor ved vore kirker:
Kåre vil gerne arbejde for oprettelsen af børne- og ungdomskor ved kirkerne. Menighedsrådet er
meget positivt stemt over for dette arbejde. Der forespurgtes ligeledes om mulighederne for et
voksenkor.
7.Nedsættelse af forretningsudvalg:
Niels Erik har ønsket oprettet et forretningsudvalg til sager, der ikke kræver hele rådets
tilstedeværelse. Følgende medlemmer udgør dette udvalg: Niels Erik, Gunnar, John, Birgitte og
Torkil
8.Nedsættelse af aktivitetsudvalg:
Følgende medlemmer blev valgt til dette udvalg: Bent, Niels Erik, Gunnar og Torkil

9.Forslag om vinterstudietur til nabokirker:
Evt. planlægning overdrages til aktivitetsudvalget
10.Rengøring af konfirmandstue og præstekontor
Birgitte overtager rengøring af de tjenstlige lokaler i præstegården
11.Nye konvolutter
Torkil fremlagde forslag til nye konvoutter udarbejdet af TrykTeam i Svendborg. Der var enighed
om, at det virkede lidt gammeldags og Torkil beder om et nyt forslag med opdaterede fotografier
12.Næste møde
28.februar og 19.marts (regnskabsmøde) – begge dage kl. 19
Niels Erik Thing, Bent Møller, Hans Beuschau, Thomas Ravn, Gunnar Møller, John Tornhøj, Jens
Haastrup, Birgitte Hansen, Torkil Jensen

