ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 04-03-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Peder. Fraværende: Ingen

DAGSORDEN

BESLUTNINGER

1. Godkendt referat
fra sidste møde

Til underskrift: godkendt og underskrevet

2. Nyt fra personale
gruppen

a) Kommunikationsdagen: Hoptrups deltagelse er endnu ikke afklaret.
b) Graverne kan ikke selv klare planeringen af præstegårdshaven. Mogens
Anker sættes af graveren til at planere haven tidligst om en måned. Peder
beder om, at det kan ske så snart som muligt, så haven forhåbentligt også vil
kunne nyde lidt i foråret.
c) Hovedrengøringen er færdig. Man er ved at hente tilbud på rengøringen af
vinduerne. Ikke alle rengøringsfirmaer kan. Pågældende firma bedes
nedtage gartnerigardinerne i samme forbindelse.
d) Forårsblomster kommer først i gang efter påske.
e) Personalet vil helst frabede sig billeder på hjemmesiden. Men vil derimod
gerne bede om navneskilte, evt. indsyninger i tøj. Peder nævner, at nu har vi
også bomærket til det.
f) 11.00 både fredag og lørdag som seneste begravelses- og
bisættelsestidspunkt foreslås af graverne. Det kommer på dagsorden til
næste møde.
g) Flemming opfordrer, at pengene til kommunikationsdagen til en anden gang
kunne bruges på noget mere kirkegårdsfagligt, da der er generelt en god
stemning i personalegruppen.
h) Annoncer for nye ansættelser på kirkegården skal på Jobnet, og
formuleringen skal vendes med stiftet. Rådet stoler på, at Flemming
udmærket kan klare screeningen. Anette Sønnichsen og Jens Andersen
deltager gerne i jobsamtalerne.
Til godkendelse: Regnskabet ”Øsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54218214,
Regnskab 2014, Afleveret d. 04-03-2015 18:41” er gennemgået og godkendt. Det
besluttes i øvrigt, at Thyra fremover medbringer udskrift, som kopieres ved
mødet. Rådsmedlemmer skal ikke selv printe ud hjemmefra.
Til orientering: Samarbejdet mellem Næssets menighedsråd om at søge en
fælles sognekoordinator: Peder, Karsten og Thyra var til møde i tirsdags med de
øvrige formænd og præster. Der sendes en ny ansøgning til provstiudvalget.
Jens Andersen er i gang med at indhente tilbud på lys til kirkegården. Udvalget
foreslår, at det nok er det kønneste at sløjfe midtergelænderet på trappen til
tårnindgangen, og her lave handicaprampe. Dertil bør jernlåger og gelændere
males. Stor ros til graverne for en smuk og velholdt kirkegården. Kantstenene
bedes dog gennemført de steder, hvor de mangler i gangene. Mellem Katrine
Thomsens grav og nabograven mangler der en hæk. Ved Niels Thorsens grav
mangler også hæk på en side. Dette mener udvalget ikke, at vi kan være
bekendt. Det vil se bedst ud, at hækken hele vejen rundt rives op og plantes på
ny. Udvalget går gerne en tur rundt med personalet og viser, hvor der er andre
fejl at rette. Pladegravsstedsplads foreslås i sydøstre hjørne af gamle kirkegård
over mod skolen i stedet for den plads, som rådet ellers havde foreslået
umiddelbart øst for koret, da der her i hvert fald kan ventes endnu otte
begravelser af ægtefæller. Ang. vestligste præstegrav foreslås denne vendt med

3. Forelæggelse af
regnskab

4. Sognekoordinator

5. Nyt fra
kirkegårdsudvalget
(belysning og den
kommende
sommer)

6. Nyt fra
kulturudvalget
(program m.m.)
7. Planlægning af
menighedsrådets
arbejde (hvor,
hvornår og
hvordan?)
8. Den gamle
konfirmandstue
9. Evt.

facade mod gangen, og omgivende hække og buske ryddes. Vi er enige om at
lave en rundtur med hele rådet i forbindelse med synet i april.
Punktet overføres til næste møde.

Punktet overføres til næste møde.

Orientering og diskussion omkring den nye taglægning på den gamle
konfirmandstue. Konklusion: Peder og Karsten forfatter brev til provstiudvalget
Punktet udgår.

