Referat af Menighedsrådsmøde onsdag den 22. marts 2017
Fraværende med afbud: Marianne Malmos, Henrik Malmos, Kirsten Pedersen

Dagsorden:
1 Formanden bød velkommen
2 Siden sidst
Træplantning ved begge kirker 26. februar i anledning af Reformationsjubilæet
Skilt med anvisning vedr. pyntning på gravsteder snart færdigt.
Reparation af låge ved Aastrup Kirkegård efter påkørsel er sat i gang; bl.a. skal revnet sten
forstærkes med metalring.
Jord tilhørende Værnehøjgaard skal ikke købes, men ryddes, da der i forvejen er plads nok ved
Aastrup Kirkegård.
3 Kommunikation og information i menighedsrådet
Drøftelse af forskellige tiltag til forbedring af kommunikations- og informationsniveauet.
4 Meddelelser fra nøglepersoner – herunder information fra kontaktperson
Følgende personer er ansat i de ledige stillinger:
Gravermedhjælper: Jonathan Berg Pedersen
Kirketjener: Vibeke Sørensen
Kirkesanger: Conni Nørregaard

5 Nedsættelse af forretningsudvalg
Forretningsudvalget består af formand, næstformand, valgt kasserer og kontaktperson
6 Arbejdsopgaver. Beløbsgrænser ved udbud
Der henvises til menighedsrådets beslutning af 12. august 2014: ”Arbejder til mere kr. 50.000 skal i
udbud.”
7 Lukket punkt

8 Stengærde øst for Vester Aaby Kirke
Formanden orienterede om udført arbejde

9 Gulv i præstekontor
Torkil tager kontakt til tømrer/gulvbelægning. Der anskaffes større underlag for kontorstol.
10 Nye alterduge
Punkt udsat
11 Økonomi ved Rasmus
a) Årsregnskab 2016 blev gennemgået. Det udviser et overskud på drift på kr. 207.164,30 og et
underskud på anlæg på kr. – 135.094,85. Regnskabet godkendtes med tidskode
Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34740623, Regnskab 2016, Afleveret d. 2103-17 11:26
b)Budgetønsker drift 2018. På grund af driftsoverskud i 2016 fremsendes ikke ekstra ønsker for
2018.
c)Langtidsplanlægning anlægsarbejder 2018-2022: Nye graverfaciliteter og handicaptoilet Vester
Aaby.
12 Hvad vil vi med vore kirker
Punktet udsat på grund af tidspunkt og afbud
13 Deltagelse i Luthermiddag i Oluf Bagers Gaard
Punktet udsat jf. 12
14 Ekstra punkt: Salmetavler og sidekapel Vester Aaby Kirke
Hanne og Birgitte undersøger mulighederne for nye og ekstra tal.
Sideskibsudvalg nedsat: Niels Erik, Torkil, Hanne, Birgitte
15 Evt.
Næste møder: 24.maj og 23.august

