Referat for Aunslev‐ Bovense og Hjulby menighedsråd
Onsdag D. 24/11‐ 21 kl. 19.00
Dagsorden:
Afbud fra:
1.
2.
3.
4.

Godkendelse af dagsorden:
Godkendelse af sidste mødereferat:
Forpagtning:
Valg af formand:
Næstformand:
Kirkeværge:
Kontaktperson:
Sekretær:
Kasser:
5. Graverboligen:

6. Månedens aktiviteter:
7. Planlægning af næstehaveårs
menighedsrådsmøder:

8. Rådet rundt:
a. Formanden:

Referat:
Ingen
Den blev gennemgået og godkendt.
Det blev gennemgået og godkendt.
Den er underskrevet og vil blive sendt til provstiet.
Jens Ankersø blev valgt med 11 ud af 11 stemmer.
Kaj Agertoft blev valgt med 10 stemmer og 1 blank.
Poul Hansen blev genvalgt.
Leila blev valgt.
Rikke blev genvalgt.
Henrik blev genvalgt.
Der blev orienteret om afslaget og hvordan vi
arbejder videre fra nu.
Arkitekten tager kontakt til Nyborg kommune.
‐ 28/11 kl 10.30 æbleskiver i Aunslev kirke.
26/1‐22 kl. 19.00
16/2‐ 22 kl. 19.00
16/3‐22 kl. 19.00
20/4‐ 22 kl. 19.00
18/5‐ 22 kl. 19.00
15/6‐22 kl. 19.00
‐
‐
‐

b. Præst:

‐

‐

‐
c. Kirkeværge:

‐
‐
‐

d. Kontaktperson:
e. Medarbejder rep.:

‐
‐

Der blev snakket corona regler.
Orientering om at der er gang i noget
omkring hospitalet.
Der blev orienteret om kommende
fjernvarme til Hjulby præstegård,
præstegården i Skalkendrup, Graverhuset
og Aunslev kirke.
Forespørgsel på at abonnere på til
kristeligdagblad. Det bestilles til levering i
præstegården.
Møllers fond har 1.5 mil. Som skal fordeles
over 10 år. Der kommer noget i
kirkebladet.
Præstens vaskemaskine er stået af, de
køber en ny.
Lars fortsætter med at få byggetilladelse til
skure.
Der blev fulgt op på forskellige ting.
Tur i skoven d. 8/1‐ 22 kl. 10.00.
Der er ikke noget.
Der har været 1500 besøgende i
kulturarvsboksen.

Referat for Aunslev‐ Bovense og Hjulby menighedsråd
Onsdag D. 24/11‐ 21 kl. 19.00
‐
‐
f. Andre medlemmer:
g. Nyt fra udvalg:

‐
‐

9. Punkter til næste møde:

‐
‐
‐

10. EVT.

Forespørgslen på håndtag på toilet ved
Bovense kirke. Poul tager sig af det.
Trine har fået andet arbejde fra ½‐ 22
Der var ikke noget.
Der blev orienteret om mødet i Hjulby
kirke.
Graverboligen
Jubilæum d. 30/1 planlægning.
Der er blevet snakket om at lave noget
bordbænksæt på kirkegården i Hjulby. Evt.
søge Møllers fond.

