ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 02-09-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette S. og Marian. Fraværende: Peder

DAGSORDEN

BESLUTNINGER

1.

Godkendelse af referat
fra sidste møde

2.

Nyt fra personalegruppen

3.

Efterretningssager

4.

Økonomi status v/Thyra

5.

Præstegården –
Varme/husleje, rengøring
m.m.
Personalehåndbog
Arbejdstilsynet har meldt
deres ankomst
Mikaelas stilling/omfang,
brev

Referat godkendt.
Karsten indstiller at der kun holdes en mdr. mødefri i forbindelse med sommerferie.
Planlægges til næste års mødekalender.
Hele personalegruppen har været på forskellige kurser i relation til kirkegården.
Sommerens arrangementer har været velbesøgt – fungeret godt. Der diskuteres om der
fremadrettet ikke længere skal kunne tilbydes begravelser kl. 13.00 fredag p.g.a.
gravernes arbejdstider. (overarbejde efter kl. 13.00, som skal afspadseres). Prøver på
rullegardiner fremlagt. Møbler eller mangel på samme! Priser fremlagt, Anette S. vil
forsøge at låne et eksemplar af bord og stol på plejehjemmet. Bil - Flemming ønsker sig
muligheden til deling med Halk/Grarup at få betalt ”misundelsesafgiften” på en evt.
gulplade bil. MUS afholdes i oktober, Flemming planlægger og Anette S. deltager.
Orientering om samarbejdet med nabo sogne – Halk/Grarup, Vilstrup, Hoptrup. Bl.a.
ansættes der en kordegn som skal deles blandt præsterne/kirkerne. Lønnen skal deles
blandt MR – grundbeløb på 5.000 kr. pr MR, derudover skal betales for forbrugte timer.
Tilskud fra Provstiet på 70.000 kr. pr. år i 3 år. Der er indtil videre flere uafklarede
spørgsmål. 3 års forsøgsperiode. På længere sigt er det tanken at jobbet som
regnskabsfører også skal lægges ind i stillingen. De næste måneder/år byder på mange
forandringer.
Budgetsamråd 27.8.2015 – Der er fra Provstiet bevilget 1.5 mill. (800.000 fra
energipuljen og 700.000 som stiftslån) til varmeprojekt i kirken. Tidshorisont – tidligst
2016 at projektet opstartes. Kirkekonsulen fra Nationalmuseet har sammen med Karsten
besigtiget epitafier og andet historisk inventar i Øsby Kirke og sendt to rapporter som
bl.a. beskriver forfald p.g.a. manglende rengøring og udluftning. Låge i præstegård er
etableret og betalt. Separering af kloak- og regnvand – 5% midler skal søges når projekt
kloakering går i gang i Øsby Sogn. Stort projekt for Øsby Kirke, Præstegård, Sognehus og
kapel.
Thyra gennemgik kvartalsrapport pr. 30.6.2015, som viser et underskud på 118.053, så
vær OBS på økonomien. Kvartalsrapport taget til efterretning.
Udsat til næste møde.

6.
7.
8.

9.

Evt.

Håndbog blev gennemgået, Anette E. retter.
Kan bare komme, vi er parat.
MR har behandlet brev fra Mikaela vedr. kursus i Norge, MR besluttede at hun gerne må
deltage i kurset i Norge, dog skal hun selv betale differensen mellem det tidligere
godkendte kursus og det ønskede i Norge. Anette S. kan meddele at Mikaela ikke ønsker
at deltage i kurset i Norge, men vil se om der er et andet relevant kursustilbud. Mikaela
undersøger hvad det vil koste at indkøbe nye undervisningsmateriale til kor.
MR deltager ved kontaktperson og formand i et møde den 25.9.2015 vedr. Mikaelas
stillingsbeskrivelse og timeopgørelse. Mikaela deltager sammen med en repræsentant
fra hendes fagforening og tillidskvinde for organisterne i Haderslev Stift. Formanden
kontakter Lisbeth på Stiftet, idet vi gerne vil have hende med til mødet og hun har stor
viden på området. MR har fået udleveret et kopi af timeopgørelsen og det er ud fra
dette materiale vi i fællesskab skal finde frem til organistens fremtidige ansættelsesbrøk.
Udsat til næste møde.

