Referat af Menighedsrådsmøde tirsdag den 15. september 2015
Fraværende med afbud: John Tornhøj, kasserer Rasmus K. Rasmussen

Dagsorden:
1 Siden sidst
Budgettet for Vester Aaby-Aastrup Kirkekasse for 2016 er godkendt af provstiudvalget med
driftsramme kr. 1.770.000 og anlægsramme 315.194
Menighedsrådet er blevet pålagt at anvende frie midler og følgende projekter besluttedes derfor. Da
entreprenør Per Hansen er mulig udfører af et eller flere af projekterne, deltog Birgitte Hansen ikke
i beslutningen.
1 Reparation af stengærde mod øst ved Vester Aaby Kirkegård. Per Hansen anmodes om
overslagspris.
2 Reparation af brolægning rundt om grunden ved Vester Aaby Kirke. Niels Erik forhører sig i
Stiftet om lovlighed og efter tilladelse er givet sendes projektet i udbud.
3 Reparation af stengærde ved parkeringsplads i Aastrup. Niels Erik forhører sig i Stiftet om
lovlighed og efter tilladelse er givet sendes projektet i udbud.
Følgende arbejdsudvalg nedsættes:
Vester Aaby: Bent og Niels Erik
Aastrup: Birgitte og Gunnar

2 Nyt fra Aastrup
Der er ikke plads til flere gamle gravsten i mindelunden. Beslutning: Torkil formulerer brev til
efterladte om, at sten fjernes efter 10 år.
Beslutning: Graveren gives tilladelse til at sanere beplantning mod syd på Aastrup Kirkegård.

3 Nyt fra Vester Aaby
Kirkedør utæt. Beslutning: Kenneth Krog anmodes om at reparere døren.
Orgelsagen: Orgelbyggeren er forsinket. Beslutning: Der holdes så vidt muligt fast i den oprindelige
aftale – også selvom det betyder, at det bliver et låneorgel på 4 stemmer, der skal fungere i julen.

4 Økonomi
Udgår

Aktiviteter i efteråret 2015
Diverse praktisk aftalt

6 Regler for kirkegårde – forslag fra gravere
Beslutning: Kirkegårdsvedtægterne gives et eftersyn. Bent og Jens laver et udspil.

7 Fremstilling af folder med priser på gravsteder mv.
Beslutning: Fremstilles af Torkil i samarbejde med graverne

8 Salmetal Vester Aaby
Salmetal er vanskelige at se. Der er hjemkommet prøvetal i guld, sort og hvid.
Beslutning: Prøveopsætning ved koncert den 20. september

Næste møde aftalt til 19. november kl. 19.00

