
Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 20.januar 2015 

 

Fraværende med afbud: Thomas Ravn 

 

 

Dagsorden: 

 

1 Siden sidst 

 

Formanden orienterede fra personalemøde: 

 

. Der undersøges priser for vedligeholdelse af reserverede gravsteder. 

 

. Graverne har udtrykt ønske om mulighed for kirkelige handlinger kl.11 på hverdage. Da dette 

  giver problemer vedr. rådighedstid, og Torkil ikke har modtaget klager, fortsætter den nuværende 

  ordning. 

 

. Der er for få salmebøger ved kirkelige handlinger med stor deltagelse. 

  Beslutning: Der indkøbes 25 salmebøger med tryk til hver kirke. 

 

. Telefoner generelt og computer i Aastrup er gamle. Beslutning: Der indhentes tilbud på computer 

  og 3 telefoner (også til præsten, da denne indgår i den daglige drift). 

 

. Ønske fra organist om budget til nodeindkøb mv.  Beslutning: Der bevilges kr. 5.000 

 

. Det besluttedes at fortsætte med den nuværende søndagsordning med 1 graver på vagt på     

  ”normale” søndage. 

 

2 Nyt fra Aastrup 

 

A VVS-installatør Rene Frost orienterede om opvarmningsmuligheder for Aastrup kirke.  

    Beslutning: Der anmodes om overslag på forskellige løsninger der alle indeholder varmepumpe 

    og elektronisk styring 

 

3 Nyt fra Vester Aaby 

 

A Orgelsagen 

    Der er skrevet kontrakt med orgelbygger Svend Hjort Andersen. Der foretages opmålinger i løbet 

    af februar og byggeriet begynder efter sommerferien, således at det ombyggede orgel forventes 

    ibrugtaget 1. søndag i advent 2015. 

 

4 Præstegård 

 

A Konfirmandbibler 

    Beslutning: Torkil indkøber klassesæt af ”Standardbibler”. Det besluttedes endvidere at indkøbe  



     Bibler til hvert konfirmandhold. Disse udleveres ved forløbets begyndelse, benyttes ved  

     forberedelsen og gives som gave ved konfirmationen. Denne praksis begyndes med holdet 2015/ 

     2016. 

 

B  Vedligeholdelse præstegården 

     Beslutning: To værelser på 1.sal og badeværelse i stueetage males. Torkil kontakter maler. 

 

5 Økonomi ved Rasmus 

 

Foreløbigt resultat for 2014: overskud kr. ca. 45.000 – disse indgår i de frie midler. 

 

6  Kirken bredt 

 

Diskussion om kirkens fremtid. Dette også emne for vinterens studiekreds i præstegården. 

Mulighederne for deltagelse i Erhvervsmesse i Bøgebjerghallen 8.marts undersøges.  

   

 


