ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 04-11-2015 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Peder. Fraværende: Ingen.

DAGSORDEN
1.
2.

Referat til godkendelse
Nyt fra personalegruppen

3.

Økonomi og endeligt
budget. Budget på langt og
kort sigt v/Thyra og
Karsten ang. kalkning,
projekter og
kirkegårdsregulering

4.

Bygninger: Præstegården,
kirken osv. v/Karsten

5.

Evt.

BESLUTNINGER
Referat fra sidste møde godkendt og underskrevet.
Fra gravergruppen ved Anette Eilers:
 Der regnes med fem år til omlægning af kirkegårdenes hække; man starter med taks.
 Nedlagte gravsteder sløjfes etapevis, som stenhuggerne kommer i andre anledninger.
Rådet godkender denne fremgangsmåde, men opfordrer til at stenene fra de sløjfede
steder deponeres fra sløjfning og frem til afhentning.
 De tre kastanjetræer, der er gået ud ved præstegården. Grøn plejes tilbud på 5.000-7.000
kr. for at tage dem ned godkendes af rådet.
 Pudsning af vinduer i kirken gøres efter behov. Dette har rådets accept.
 Til oplysning: Graverne er friske på at stå for kalkning af Øsby Kirke i det omfang, det er
dem muligt.
 Mikaela bevilliges 3.500 kr. til indkøb af nodebøger og deslige i 2016.
 De Nattergale-udflugten for personalet: De fleste deltager, og folk glæder sig.
 Der er planlagt gløgg og gran fra kl. 14.00 til 16.00 den 27-11-15; sidste år var en succes.
Det kører på skift mellem Øsby og Halk Kirkegårde, hvem der har arrangementet først i
adventstiden.
 Personalehåndbogen er i støbeskeen; Anette Eilers tager et eksemplar med til alle
rådsmedlemmer til næste møde.
Præsten:
 Voksdug foreslås indkøbt til de seks nye borde i kirkehus og kirke. Rådet er enige. Graverne
tager den herfra.
Kontaktperson:
 Der er enighed om, at de to pastorater (Halk-Grarup og Øsby-Aarø) deler den fælles
personalegruppe ift. julegaveuddeling, således at personalet kun får én julegave hver.
 Budget: Thyra gennemgik budgettet for 2016. Budgettet er godkendt. Budgettet er
markeret: Øsby Sogns menighedsråd, cvr-nr. 54218214, budget 2016, endelig budget
afleveret d. 04-11-2015 10:22.
 Kvartalsrapport: Thyra gennemgik.
 Leasingkontrakt: Kontakten er nu udløbet, og maskinen viser sig at tilhøre firmaet og ikke
os. Det var netop leasing og ikke afbetaling. Vi har fået tilbuddet at købe den for 14.000.
Karsten har efter samråd med graverne besluttet at give grønt lys til købet. Halk-Grarup
betaler for den ene halvdel, så det bliver kun 7.000 for Øsby-Aarø.
 Kalkning, projekter og kirkegårdsregulering: Udgår som beslutningspunkter.
 Karsten har undersøgt reglerne samt, hvad andre præster i nabosognene betaler for varme
i forbindelse med Peders ønske om at overgå fra fast varmeordning til betaling af reelt
forbrug ved igangsættelsen af jordvarmeanlægget. Ud fra disse undersøgelser og efter
aftale med præsten sættes forbrugsnøglen for præstegårdens varmeforbrug til 70-30;
præsten betaler de 70%.
 11-11-15 sent på eftermiddagen: Nationalmuseets kalkningstjeneste skal ind og undersøge
tingenes tilstand i Øsby Kirke.
 Karsten har møde med en fra Nationalmuseet, som besøger Øsby Kirke den 25-11-15.
Denne kigger på vinduerne i kirken for at se, hvad der kan lade sig gøre i fordindelse med
vores isoleringsprojekt. Graverne sørger for at stå klar med et stillads eller en lift. Jørgen
foreslår, at vi lejer en lift hos Delpin.
 Marian: Den af arkitektfirmaet foreslåede dåbshimmel med indbygget varmelegeme skal
pilles ud af kirkeisolerings-projektet. Den figurerer nemlig stadigvæk i den godkendte
beskrivelse af projektet. Dette er en fejl. Karsten sørger for at undersøge, hvad der skal til,
for at den kommer ud, og følger det til dørs.
 Kirkegårdens fremtid kommer på som punkt på første møde i 2016
 Annette S. og Marian står for julefrokosthygge i forbindelse med næste MR-møde.

