ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 06-01-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette S. og Marian Fraværende: Peder

DAGSORDEN
1.
2.

Godkendelse af referat
fra sidste møde
Nyt fra personalegruppen

2 B. Økonomi v/Thyra
3. Igangsætning af projekt:
Valg af håndværker:
tømrer, murer
elektriker, maler

4.

Plan for kirkegården

5.

Planlægning af MRmøder og MR-valg

6.

Evt.

BESLUTNINGER
Referat godkendt
Mikaela ønsker at gøre koret mere rytmisk. Ok fra MR – men ideen skal vendes med
præsten.
Personalehåndbogen er nu udleveret til alle i MR og personalet. Der mangler dog tillæg
for organiststilling og kirkesangerstilling. Det forventes at der inden sommer er lavet
tillæg for disse stillinger i samarbejde med Halk, så materialet (personalehåndbogen) kan
blive 100% færdig.
I 2016 er organist og kirkesanger bedt om timeoptælling af deres stillinger v/Øsby/Aarø
Kirke.
Personalemøde 28. januar 2016. MR deltager med Marian, Thyra og Anette S. Info til
personalet om årets regnskab og budget for 2016. Alm. info om det kommende år. Valg
af medarb. repræsentant til MR.
Der blev givet udtryk fra graveren om en velfungerende og arbejdsom personalegruppe.
Revisionsprotokolat til beholdningseftersyn for 2015 blev behandlet og godkendt.
Øsby kirkes store og længe ventede projekt er skudt i gang. Formand informerede om at
der er begyndt at komme materialer som skal bruges til projektet. MR blev bedt om at
tage stilling til hvilke håndværker der ønskes til projektet.
Elektriker: Næssets El – H.P. Hansen v/Mads Gadegaard, Øsby
Murer: Henrik Knudsen, Øsby
Tømrer: N. C. Diekmann, Halk
Maler: Ikke taget stilling til endnu, idet firmaet skal godkendes af Nationalmuseet.
Der er ikke sat dato for hvornår processen går i gang i kirken. Det vil komme til at berøre
de kirkelige handlinger i en periode.
Kirkegårdsudv. skal træde sammen og få lavet et udkast til den videre udvikling af
kirkegården i Øsby inden sommerferien. Der er mulighed for at søge 5% midler til
konsulent bistand. ”Den nye kirkegård” hvad skal den bruges til i fremtiden? Skal alle
gravsteder nedlægges, skal den lægges ud som park eller er der andre ideer? Hvad er
tidshorisonten? Der aftales at kirkegårdsudv. går en tur på kirkegården med graveren
og ser på mulighederne og ideerne.
Kommende MR-møder:
Onsdag den 3. februar
Onsdag den 2. marts
Onsdag den 30. marts (kort møde) godkendelse af regnskab
Onsdag den 6. april
Onsdag den 11. maj
Onsdag den 1. juni
Onsdag den 10. august
Onsdag den 7. september
Tirsdag den 13. september - opstillingsmøde MR-valg
Onsdag den 5. oktober
Onsdag den 2. november
Manglende lys på kirkegården er et problem i den mørke tid!
Yderdøren i Øsby kirke trænger til maling, graverne vil til sommer ordne døren.
Låsesystem i Aarø kirke skal tjekkes – graver tager sig af problemet.
Stor tilfredshed med julegaverne til personalet fra MR i Halk og Øsby.

