ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 08-04-2015
kl. ca. 19.30 på Aarø 92
Referent: Peder. Fraværende: Ingen

DAGSORDEN
Indledende
bemærkninger fra
formanden.

1. Godkendelse af referat
fra sidste møde.
2. Nyt fra
personalegruppen.

3.

4.

5.

6.

7.

BESLUTNINGER
Karsten Boe har gjort sig nogle overvejelser ang. procedurefejlen ved hans
beslutning om lægning af det nye tag på hele den gamle konfirmandstue. Der er
enighed om, at Karsten har foretaget en procedurefejl. Men der er også enighed
- Jørgen dog undtaget - om, at resultatet ikke har været dårligt. Karsten
beklager meget fejlen.
Til godkendelse: Referat godkendt og underskrevet.

Til orientering og beslutning:
a) Mikaela ønsker at komme på et gospelkorlederkursus; det koster 1800 kroner.
Rådet godkender det. Det understreges, at hun skal selv sørge for vikardækning.
b) Hundeafføring på rabatten omkring kirkediget er et problem: En artikel sættes
i kirkebladet herom til bekæmpelse heraf; og graverne undersøger muligheder
for standere.
c) Kursus om kommunikation i dag i Halk har været en succes; MR-rådet
opfordres til også at få samme kursus.
d) Ringning: Graverne vil gerne ringe før koncert og andre arrangementer i
kirken; Bjarne er skeptisk over for indførslen af det på Aarø, men der er positiv
stemning over for det i Øsby. Dog er der enighed om at ringe til friluftsgtj.n på
Aarø. Vi prøver med det i Øsby og ser, hvordan det går.
e) Ansøgninger til gravermedhjælperstillingen: ca. 100 styks; der er interesse for
stillingen.
f) Peder fremlægger problemet, at attester udskrevet fra kirkebogssystemet
staver Aarø med Å. Vi kan få det ændret ved en henvendelse til stiftet.
Menighedsrådet stemmer for, at Aarø Kirke staves med dobbelt-a i
Kirkebogssystemtet isf. med bolle-å.
Buget og regnskab.
Til orientering: Kvartalsrapport pr. 31-03 er gennemgået og godkendt. (Evt. flere
Spørgsmål, fortsættelse detaljer fås ved henvendelse til Thyra).
af punkt 3 fra sidste
møde.
Kirkegårds udvalget.
Til orientering: Det accepteres, at de to nye deltidsgravermedhjælper i denne
Samarbejdes aftalen
omgang formelt ansattes af Halk-Grarup. Samarbejdsaftalen skal drøftes på
med
næste møde.
Halk (genoptages fra
sidste møde).
Kulturudvalget
Til orientering: genoptaget fra sidste møde: udskydes
(genoptages fra sidste
møde)
Planlægning af
Til orientering og drøftelse: genoptaget fra sidste møde: udskydes
Menighedsrådets
arbejde (genoptages
fra sidste møde)
E.V.T.
Intet.

