Referat af menighedsrådsmøde 18. marts 2014

Dagsorden:
0. Opsigelse fra organist
Der er modtaget opsigelse fra organist Tina Christiansen, der har fået nyt job.
Beslutning: Stillingen opslås uændret. Ansøgningsfrist 15.maj.
Ansættelsesudvalg: Bent,Birgitte,John,Niels Erik,Torkil. Torkil undersøger frister mv.
1.

Siden sidst
Ved konfirmandernes sogneindsamling til Folkekirkens Nødhjælp indkom der kr.5.600 – det er
ny rekord.

2. Nyt fra Aastrup
a) Varmestyring. Det kan ikke betale sig at installere varmestyring på eksisterende oliefyr.
Beslutning: Der påbegyndes opsparing til nyt fyr. Kr. ca. 80. – 90.000
b) Gravertoilet
Beslutning: Sagen skal fremskyndes. Der søges om midler ved det indledende
budgetsamråd i april. Gunnar og Jens indhenter tilbud fra Palle Jensen, Jan Geertsen og
Carsten Madsen
3. Nyt fra Vester Aaby
a) Orgelsagen. Der har været besigtigelse af bærekonstruktionen
Beslutning: Rapport herom sendes efter modtagelse til Fyens Stift.
b) Parkeringsplads Der er indkommet tilbud på udførelse af parkeringsplads på kr. 60.000 +
moms.
Beslutning: Arbejdet iværksættes snarest. Der installeres i første omgang ikke lys på
pladsen.
c) Lys på kirkegård
Beslutning: Niels Erik tager kontakt til Henning Madsen. Der tilstræbes lamper i lighed
med lamper på parkeringsplads ved præstegård
d) Solfangersagen.
Til orientering: Fyens Stift har gjort indsigelser. Menighedsrådet modtager brev fra Stift
med de af Stiftet foreslåede ændringer i planen.
e) Utæt gravertag. Er besigtiget
Beslutning: Utæthederne repareres

4. Økonomi ved Rasmus
Der er vedr. årsregnskabet 2013 problemer med ”videreførte anlægsmidler” Der arbejdes
på at finde fejlen. Det endelige regnskab afventer dette og der er fra PU bevilget udsættelse
med hensyn til aflevering. Hovedtal i kvartalsrapport for 4.kvartal blev gennemgået.

5. Større fremtidige anlægsarbejder
Til brug for det inledende budgetsamråd 10.april
Toilet graverhus Aastrup
Oliefyr Aastrup
Nyindretning af sideskib Vester Aaby
6. Elforbrug i graverhus Vester Aaby
Elforbruget ønskes nedsat.
Beslutning: Der indhentes tilbud på varmeskabe til begge graverhuse. Indkøb må foretages op
til kr. 10.000
7. Datoen for studietur for menighedsråd, kirkepersonale og kistebærerlaug fastsat til 14.juni.

8. Næste menighedsrådsmøde
Fastsat til 15.april kl. 19.00

