ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 03-06-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette S. - Fraværende: Peder og Marian

DAGSORDEN
1.

2.

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

3.

Økonomi v/ Thyra

4.

Planlægning af
kirkegårdens fremtidige
brug.

5.

Vedligeholdelsesplan for
kirkerne, og
præstegården.
Protokollerne for
kirkesyn
Næste møde.
Datoerne har vi.
Det jeg tænker på er om
det er en ide at slutte
mødet med at spørge om
der er nogle der har
ønsker til næste møde
Evt..

6.

7.

BESLUTNINGER
Til godkendelse: Godkendt og underskrevet.

v/ Anette personale gruppen:
1. Mikaela ønsker at deltage i en temadag – MR godkender dette. MR siger endvidere
ja til indkøb af en CD-afspiller til brug for kor undervisning.
2. ”Stafet for Livet” MR ønsker at støtte dette projekt hvis der skulle være nogen i
personalegruppen eller MR-medlemmer der ønsker at deltage på et hold for
Kirkerne i Haderslev. – Deltagergebyr + t-shirt.
3. Personalehåndbogen er nu ved at være klar til gennemsyn af MR
4. Vedr. koncert i Øsby Kirke – flytning af musikinstrument. Thyra undersøger om vi er
forsikret, hvis der ved flytning skulle opstå skade på instrumentet.
5. Kort orientering: Præstegården er kalket. Hække udskiftning på Aarø Kirkegård er nu
færdig. Evt. skal der arrangeres en fælles udflugt for kirkerne Halk, Grarup, Øsby og
Aarø.
6. Organistens stillingsbeskrivelse er under udarbejdelse. Vi stiler efter at der skal være
et rådighedstimer for at stillingen kan indgå i et tæt samarbejde med øvrige kirker
på Næsset.
Budgettet Øsby sogns menighedsråd, CVR-nr. 54218214 Budget 2016, Bidrag budget
afleveret d. 03-06-2015 11:25 er behandlet og godkendt.
Tegning og beskrivelse af Øsby kirkegård skal godkendes af stiftet. Kirkegårdsudvalg skal
hen over sommeren komme med et oplæg vedr. pladebegravelser – placering m.m.
Udgifter til vedligehold af kirkegården skal tilsigtes at kunne dækkes af brugerne –
hvordan? Evt. konsulenthjælp til at fremtidssikre vores kirkegårde.
Bør vi lave en prioriteringsliste over større anlæg inden næste Provstesyn?
Hvordan skal vi håndtere de store udgifter der ad åre kommer. F.eks. udskiftning af
vinduer i Præstegården.

Formanden beder MR om aktuelle emner til dagsorden til møderne. Skal vi have faste
emner?
Hvad skal vi bruge krudtet på de sidste 10 måneder i denne valgperiode?

Invitation til sommerfest i Halk Præstegård den 12. juni - Jens, Anette og Karsten
deltager.
Formanden har været til kongres på Nyborg Strand – Kort info – De folkevalgte føler et
stort arbejdspres ….. Mange kirkegårds sammenlægninger rundt i Danmark.
Kloakprojektet - Regnvand/spildevand: Hvornår? Hvor dyrt? Hvor omfattende?
Formanden har talt med kommunen. Der er endnu ikke sat dato/årstal for hvornår
projektet går i gang i Øsby.

