ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 06-05-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette S. og Marian. Fraværende: Peder, Bjarne og Jørgen

DAGSORDEN
1.

2.

3.
4.

BESLUTNINGER

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
(underskrift.)
Nyt fra personale
gruppen.

Til godkendelse: Godkendt og underskrevet.

Brandslukkere i
præstegården.
Samarbejdes aftale, med
Halk-Grarup

Til beslutning: Brandslukkere er opsat – abm. koster 1.580,00 kr. + moms pr. år.
Besluttet at købe dem. Lovkrav at der skal være brandslukkere i en fredet bygning.
Til godkendelse: Diskussion vedr. samarbejdsaftalen. Etablering af fælles udvalg –
Halk-Grarup repræsenteres ved formanden for MR, Øsby Aarø repræsenteres ved
kontaktpersonen fra MR. Der blev givet udtryk for udlicitering. Overenskomsten for
ansatte skal overholdes, derfor er samarbejdsaftalen skrevet sammen på denne måde.
Aftalen evalueres marts 2016. Indkøb af maskiner fremover bliver fælles indkøb.
Ændring af sætning: 5.3. Udgifter til anskaffelse af - ændres til Udgifter til anskaffelse og
vedligehold af. 7.2. Tilføjes – Graverkontoret ved Øsby Kirke.
I arbejdsbeskrivelse for samarbejdet er tilføjet under Primære opgaver for samarbejdet:
Personaleledelse.
Graver- og gravermedhjælper timer fordeles i forhold 60/40 til Øsby Aarø / Halk-Grarup,
tages op ved budgetlægning iflg. punkt 5.4.
Aftale godkendt med de små ændringer som beskrevet, efter diskussion i god ro og
orden, rettes af Thyra og rundsendes. Orientering næste MR-møde til de fraværende.
Misligholdelsen af kirkegårdene i Øsby og på Aarø koster mandstimer.
Drøftelse, opsamling og beslutning: Protokol vedr. kirkesyn skal skrives og underskrives
ved næste MR-møde. Karsten orienterede ang. kalkning: Præstegården kalkes i år af
graverne. Kirken kalkes evt. af graver ved hjælp af lift (undtagen tårn og østvendt gavl)
Der er indhentet tilbud fra murer vedr. kalkning af tårn og østvendt gavl. Kapellet bør
også males/kalkes. Problemet er at der er kalket udenpå plastikmaling, skal enten
sandblæses før kalkning eller højtryksrenses og males med plastikmaling.
Vedr. Øsby kirkegård skal der tages beslutning om pladebegravelser. Kirkegården skal
også fremtidssikres – evt. med en kirkegårdarkitekt (der kan evt. søges 5%-midler til
arkitektudgiften til udarbejdelse af projektet).
Der skal laves nye kloaker da regnvand og spildevand skal skilles i løbet af året
2016/2017. Karsten tager kontakt til Mogens Anker.
Til orientering: Thyra orienterede om økonomien, kassebeholdning 30.04.2015 er
185.000. Der skal laves budget for 2016, mandag den 18. maj 2015 kl. 8.30 hos Thyra.
Til orientering: Anette orienterede om afholdte og kommende arrangementer.

5.

Gennemgang af synet, og
de muligheder vi har.
Præstegården
Øsby kirke,
kirkegården
Årø kirke,
kirkegården
Øsby kirkevej 7

6.

Økonomi

7.

Kulturelle aktiviteter.

v/ Anette personale gruppen:
1. Ang. Kirkesyn – mere specifikke oplysninger, hvem gør hvad og hvorfor.
2. Organist kabine ved orgel skilles ad og fjernes.
3. Personalehåndbog er under udarbejdelse.
4. Flemming indkalder til MUS -Anette E. tjekker lige med Flemming om det er MUS
eller APV (sidste MUS var for 7 måneder siden)
5. Livredende/førstedhjælpskursus.
6. Begravelser/bisættelser – hvem gør hvad i forhold til personale. Præsten søger for
besked til personale. Husk at følge op, hvis afløserpræst.
7. Vagt ved konfirmation i Øsby – Dobbelt vagt fra personalet.
8. Skal der ligge kantsten foran græsstykker – giver ekstra arbejde – JA MR ønsker at
der skal ligge kantsten.
9. Reparation af pengeskab i kirken er sat i værk, pris ca. 5.000

8.

Planlægning af arbejdet.

9.

E.V.T.

Flere MR-medlemmer mener det var ærgerligt at der var 2 koncerter med kor så tæt på
hinanden, og at der er for mange arrangementer, det er de samme personer der skal
komme hver gang.
Der skal anskaffes nogle nye borde og stole til afvikling af efterårets arrangementer.
Til drøftelse: Mødestrukturen, kan den ændres? Skal vi mødes en lørdag? Er vi ikke gode
nok til at strukturere os selv, holde os til emnet. Godt at der står på dagsordenen
hvordan emnet skal behandles.
Vi nåede evt.

