Referat af menighedsrådsmøde torsdag den 21. marts 2019

Dagsorden:
1 Formanden bød velkommen
2 Forventningsafstemning
Provst Lars Ole Jonssen deltog i dette punkt for at afholde forventningsafstemning mellem
menighedsrådet og sognepræst Alex V. Nielsen i henhold til NY PRÆST

3 Siden sidst
Formanden orienterede om indbrud i Aastrup graverhus. Havetraktor stjålet, men skaffet til veje
igen.
Der blev afholdt indsamling til Folkekirkens Nødhjælp den 10.marts. Der blev indsamlet kr. 2.700.
4 Beklædning i Kirke
Beslutning: Kontaktpersonen præciserer menighedsrådets beslutning af 8. februar 2018:
”Menighedsrådet ønsker, at kirkepersonalet optræder i mørkt tøj ved kirkelige handlinger og
gudstjenester”
5 Opsigelse fra kirketjener
Menighedsrådet har modtaget mundtlig opsigelse fra kirketjener Vibeke Hestekær varslet til
efteråret. Vi afventer skriftlig opsigelse.
6 Orientering om energieftersyn af begge kirker
Forskelligt blev drøftet. Der henvises til særligt referat. Kirketjener anskaffer nye kalibrerbare
hygrometre til begge kirker. Kirketjeneren bemyndiges til at afprøve forskellige af de i rapporten
nævnte forslag.
7 Anskaffelse af orgeltemperator til begge kirker
Beslutning: Orgelbygger Sven Hjorth Andersen anmodes om som foreslået i energieftersynet at
installere orgeltemperatorer og varmeanordning til organistplads ved begge kirkers orgel.
8 Nedsættelse af kirke- og kirkegårdsudvalg:

Beslutning: Kirke- og kirkegårdsudvalget består af: Thomas, Hanne og Birgitte. Erik er suppleant.
Som vedtægt for udvalget anvendes Landsforeningen af Menighedsråds standardvedtægt.
9 Skal kirketjeneren uddele salmebøger?
Punktet udgår
10 Nyt fra arkitekt omkring graverbygning Vester Aaby
Det fremsendte forslag blev drøftet.
Beslutning: Projektet fremsendes til provstiet med henblik på optagelse på provstiets
prioriteringsliste over fremtidige projekter. Endvidere forespørges arkitekten om eventuelle
konsekvenser ved 1 meters øgning af bygningens bredde.
11 Skal vi have alkoholfri vin ved altergang?
Beslutning: Der indføres alkoholfri vin med virkning fra søndag den 24. marts 2019.
12 Gennemgang og godkendelse af årsregnskab 2018.
Menighedsrådet godkendte regnskab 2018 med nedenstående stempel:
”Vester Aaby-Aastrup Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 34740623, Regnskab 2018, Afleveret d. 1803-2019 16:28.”
13 Evt.
Forskellige sager drøftet
Næste menighedsrådsmøde fastsat til torsdag den 23. maj kl. 19.00.

