Referat af menighedsrådsmøde 26. september 2013

Dagsorden:
.
1.

Siden sidst
Niels Erik orienterede om, at Rasmus er genvalgt til provstiudvalget og Torkil er valgt som
præsterepræsentant i provstiudvalget.

2. Budgetsamråd
Der har været afholdt budgetsamråd i Faaborg Provsti. Niels Erik orienterede om, at budet
2014 er godkendt. Der er endvidere bevilget i alt kr. 100.000 til indretning af
parkeringspladsen ved kirken og kr. 75.000 til reparation af stendige på kirkegård samt til
belysning på kirkegården.
Det besluttedes, at murerern i forbindelse med reparation af stendiget også skal udbedre de
værste skader ved kirkens grund mod sydøst.
3. Orgelsagen
Orgeludvalget indstiller til menighedsrådet, at orgelbygger Svend Hjorth Andersen, Skævinge,
udfører ombygning af orglet i Vester Aaby kirke til en pris af kr. 1.156.562,60. Hertil kommer
maler- og elektrikerarbejde i mindre omfang.
Menighedsrådet tiltrådte indstillingen enstemmigt.
Der udarbejdes ansøgning til Stiftet.
4. Nyt fra Aastrup
Det besluttedes at anskaffe ny lampe til sakristiet i Aastrup kirke. Lampen blev beskadiget
under reparation af epitafiet i rummet og stenkonservator Leif Vognsen anmodes derfor om at
erstatte lampen.
Lågen mod landevejen er nu ommalet.
Det besluttedes at indhente tilbud på styring af varmeanlæg i Aastrup kirke.
Der er problemer med bunddækket ved parkeringspladsen. Der indhentes priser på cotoneaster
rami til erstatning for den nuværende efeu.
5. Nyt fra aktivitetsudvalget
Der blev orienteret om aktiviteterne i efteråret 2013 og aftalt forskelligt praktisk.
6. Parkeringspladsen ved Vester Aaby Kirke
Thomas gennemgik forslag til beplantning og stensætning ved pladsen. Niels Erik fremlagde
forslag til belysning. Et udvalg bestående af Thomas og John arbejder videre med sagen.
7. Nedfaldne grene fra fredede træer.
Et antal fredede træer i præstegårdshaven er i en sådan forfatning, at der falder grene ned. Der
skal imidlertid søges om dispensation for at kunne foretage beskæring. Thomas søger
dispensation.
8. Nedsættelse af udvalg til udarbejdelse af personalehåndbog og arbejdsbeskrivelser

Udvalget kom til at bestå af Bent, Jens, John og Torkil

9. Afskærmning aftræk for gasfyr Vester Aaby kirke.
Der er fra provstiet kommet en henstilling om at afskærme aftrækket f.eks. med en hæk.
Det besluttedes ikke at plante hæk.
10. Vinder af logokonkurrence.
Der er indkommet to forslag til logo for Vester Aaby og Aastrup kirker. Det besluttes at lade
forslag udarbejdet af Ole Falk, Odense vinde. Han præmieres med chokolade og det fastslås
for en god ordens skyld, at vi har fri råderet over logoet og at det ikke honoreres på anden
måde.

11. Torkils kvarter.
Her gennemgik Torkil hovedpunkterne i debatten omkring Folkekirkens fremtidige
ledelsesstruktur.
12. Evt.

Næste møde fastsat til 22.oktober kl. 19.00

