ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 07-10-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Peder. Fraværende: Anette Sønnichsen.

DAGSORDEN
1.
2.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Nyt fra
personalegruppen.

3.

Orientering om økonomi.
Revision af 2014 m.m.
v/Thyra

4.

Fælles koordinatorstilling.
v/Peder

BESLUTNINGER
Godkendt og underskrevet.
Anette orienterede fra graverne:
 Hækkene er nu blevet klippet.
 To høstgtj.r er velafviklede.
 Grandækning påbegyndes inden længe.
 Julie skal på kursus.
 Førstehjælpskursus i går med Halk-Grarup er velafviklet; vi opfordres af Røde Kors,
som stod for kurset til at holde et sådant hvert tredje år. Opfordringen gives hermed
videre til MR.
 Flemming sætter i værk med fældning af kastanjetræer ved præstegården.
 Fastnettelefonnummer på Øsby Kirkevej 7 sløjfes for at spare det abonnement; det
stiller alligevel bare videre til graverens mobil.
 Beslutning om borde: MR godkender købet af 6 transportable plastikborde med 6
stole til hver, i alt ca. 20.000 kr. med moms.
 Præstetavlerne kommer på værksted i nærmeste fremtid.
 Ingen bemærkninger fra arbejdstilsynet efter nyligt besøg.
 Ros til gravergruppen fra Aarøs beboere og turister formidlet via Bjarne.
Peder:
 Har indhentet et tilbud til en keramisk alterkalk til plejehjemmet for 3.000-3.500
kroner. MR synes, at en donator bør søges via artikel i kirkebladet. Peder har grønt
lys til at bestille beskrivelse af projektet hos kunstneren. Denne kan så bruges i
nævnte artikel. Ellers kan vi prøve at søge Schaumanns Fond.
 Løsning på det evindelige salmebogsproblem på Aarø efterlyses: 40 salmebøger
med guldtryk til 8000 kroner kommer på budget 2016.
 Orienterede om planer om en måltidsgudstjeneste til påske i 2016 i Øsby Kirke. Det
vil være nødvendigt enten, at MR peger på frivillige, som hjælper med
madlavningen, eller, at der sættes penge af til indkøb af maden.
 Orienterede om Næs-Camino-projektet, som skrider fremad; om
konfirmationsforberedelsen, som pga. overlapning med korundervisning er henlagt
til kirken; om den fælles provstipinsegtj., som Peder er ansvarlig for i 2016, og som
han arbejder på kommer til Aarø; om at Peter Jacobsen er positiv over for, at
menigheden i Øsby kan låne Grarup Kirke til gtj.r osv. under evt. forestående
ombygninger i Øsby Kirke.
 Opfordrede til, at MR bruger resten af sin valgperiode på at fokusere på
kirkehusprojektet, og efterlyste, at der nedsættes et arbejdende kirkehusudvalg.
 Kirkens Korshær vil gerne holde en udendørsgudstjeneste i præstegårdshaven i
samarbejde med præsten. Præsten er positiv, men beder om opbakning fra MR
hertil, i hvert fald i forbindelse med den praktiske afvikling af dagen. Peder tager
sagen videre til aktivitetsudvalget.
 MR tager det på sig, at der bestilles en god og lækker kage udefra til kaffen efter
gudstjenesten Lillejuleaften på plejehjemmet. Plejehjemmet skal ikke lave den.
Revisionsprotokollatet til årsregnskab 2014 fra PWC blev gennemgået. Det indstilles fra
PWC, at Thyra ikke bør sidde med enefuldmagt til alle MR’s konti. Det besluttes, at kopi
af bankkontoudtog løbende sendes til den folkevalgte kasserer (pt. Marian). Thyra sørger
for, at dette sker fremover.
Peder orienterede, om hvad der blev besluttet om stillingen på mødet med de øvrige
pastorater i mandags. Provstiet betaler 70.000 kroner årligt i tre år, de fire pastorater
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hver 5.000 kr. årligt i tre år. Dette er ca. 65% af lønnen til den koordinatorstilling, som
tiltænkes Anette Eilers. Hun skal for denne del stå for al kirkebogsføring og al
administration af Sogn.dk og Google-kalender for de fire pastorater (Hoptrup, Vilstrup,
Halk-Grarup, Øsby-Aarø). De resterende ca. 35% til 50.000 kr. køber Halk-Grarup i
udgangspunktet til særopgaver i deres pastorat. I denne sidste del kan alle pastoraterne
dog købe sig ind efter behov.
 Præsten beder om en garanti for, at præstegårdens forbrugsordning (inkl. den faste
ordning for varme) primo 2016 genforhandles med bagudvirkende kraft tilbage til
indsættelsestidspunktet for jordvarmeanlægget (ultimo november 2013). MR vil
gerne vente med at love dette. Karsten vil lige vende det med provsten først; det er
en del af det større spørgsmål om, hvorvidt Øsby-Aarø MR - i forlængelse af
etableringen af jordvarmen - skal skæres i, hvor mange penge det får "ovenfra" til
dækning af forbrug på bygninger. Det tages op igen på næste møde.
 Formanden har bevilliget vinduespudsning på præstegården to gange årligt.
 Pletmaling af radiatorer og vinduer (i forlængelse af tilpasningen til jordvarme)
skubbes til næste forår, budget 2016.
 Det besluttes, at danske Sømænds- og Udlandskirker fortsat skal støttes årligt med
1.200 kroner.
 Thyra orienterede om hendes nye situation, hvor hun også er regnskabsfører for
Hoptrup.
 Thyra skal have en ny bærbar; til ca. 12.000. Det deles mellem de fire pastorater:
Hoptrup, Vilstrup, Halk-Grarup og Øsby-Aarø. Øsby-Aarø MR godkender her at
betale sin fjerdedel.
 26. januar holder Kim Jon Eriksen foredrag på Aarø i Aarøhus.
 Ang. den tyske gudstjeneste på Aarø til juli: Der er enighed om, at det ikke giver
mening, at vi betaler personalet ved den lejlighed, når der kun er fire kirkegængere,
sådan som der var her i sommers.
 Jørgen vil gerne have, at kirkegårdens hæk-situation og generelle plan kommer på
dagsordenen snart.
LUKKET MØDE

