ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 02-03-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette Eilers... Fraværende: …

DAGSORDEN
1.
2.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Nyt fra personale
gruppen. Vedligeholdelse
af Kirkevej 7

3.

Kursus ønsker for 2017
skal fremlægges før
budgetlægning.

4.

Projekt sættes i gang.
– Håndværker
– Gudstjenester flyttes

5.

Kirkegårdsplan
fremlægges.

Her fra er det lukket
møde.

BESLUTNINGER
Til godkendelse: Godkendt og underskrevet.
v/ Anette personalegruppen:
1. Flemming og Anette deltager i Kirkegårdskonference om ”grøn kirkegård,
fremtidens kirkegård” på Hotel Nyborg Strand d. 10 marts.
2. Sognehuset er malet, sal, køkken.
3. Udskiftning af de sidste taks på Øsby kirkegård påbegynder snart.
4. Nærmeste fremtid bliver der lavet 2-3 urnegravsteder, på aftalt plads, så
kunderne kan se dem. Urnegravpladserne på ”den nye kirkegård” er udsolgt.
5. Flemming har købt en ny Jonsered græsklipper hos Kestrup Smede. Nypris ca.
31.000 kr., købt for 18.000 kr. Fælles med Halk-Grarup, der indgår
forsikringspenge fra stjålen Stiga-klipper fra Grarup. Desværre er den
græsklipper der stod i Øsby nedbrudt, pga. manglende vedligehold gennem
årene. På sigt vil der blive investeret i redskaber til den blå traktor fra Halk. Evt.
skovl og kost. Øsby MR skal nok tænke disse investeringer med ind i budgettet.
Skal vi handle mere lokalt? Halk maskinservice er lokal. Kestrup Smede havde
specialtilbud, graveren vælger at spare hvor han kan.
6. Præstetavlerne er færdige, og godkendt.
7. Låsen på Aarø er lavet.
8. ”Næs-fest” MR Øsby godkender at stå for denne. Kirkegårdspersonalet sørger
for det meste, vi kan låne Præstegårdsladen i Halk til festen. Datoerne for en
fest er: fredag d. 10 juni eller fredag d. 17. juni.
Formanden mener alle skal have mulighed for passende kurser, men budgettet skal
overholdes.
For at have ordentlig budgetteret, er det nødvendigt at vide hvilke kurser, og ca. priser
for disse. Ønskerne skal med til næste møde, for alle personalegrupper.
Der har været sat 15.000 kr. af til hele personalet, i 2016.
Gudstjenesterne skal flyttes i maj-juli. Til Grarup. En gang i Halk kirke. Peder foreslår at
alle 3 mdr. er flyttet, dette godkender MR.
Peder ønsker sig glasmosaik i de tre vinduer i øst gavlen, der er muret til nu. Karsten er
enig. Dette foreslås at kunne indgå i det kommende projekt
Gudstjenester, Peder orienterer at der er flere vakancer i provstiet, præsterne kan ikke
regne med vikarer, der bliver nok huller i gudstjeneste-planen, hen over sommeren.
Kirkegårdsudvalget har kikket på planen. Der fremlægges en plan, som bliver diskuteret:
1. Område 1. De ukendtes gravsteder.
2. Område 2. Fredes for ny salg
3. Område 3-4. Pladebegravelser, både urner og kister. I området kan der også
laves buskbeplantning med opretstående plader, som i området på ”den nye
kirkegård”. Her kan tænkes parkagtigt udseende ind.
4. Område 5. Skal med tiden nedlægges.
5. Område 6. Sognehus.
6. Område 7. Nyt område på nordside af kirken ved bænken. Heri laves
urnegravsteder, med baghække og kantsten.
Denne løsning er der enighed om. Flemming bliver kontaktet snarest for fremlæggelse af
planen.
Når kirkegårdsudvalget bliver endelig enige, skal planen godkendes i Stiftet..

6.

Økonomi projekt. Der er
kommet svar fra
provstiudvalget.

Karsten har anmodet provstiudvalget om et møde angående økonomien.
Provstiudvalget indkalder til møde i slutningen af maj eller begyndelsen af juni.
Regnskabet 2015 er endnu ikke helt færdigt. Thyra gennemgik de overordnede tal og
gjorde rede for lønningerne. Det ser ikke for godt ud. Resultatet viser et større
driftsunderskud og stor nedgang i menighedsrådets frie midler.
Thyra fortsætter med gennemgang af regnskabet på det planlagte møde den 30. marts
2016, hvor regnskabet skal godkendes.
Momsopgørelsen og metoden for opgørelse af den delvise momsprocent blev fremlagt.
Der var enighed om at anvende tidsforbruget med grundlag i graverpersonalets
detaljerede timeopgørelse.
Thyra undersøger, om det giver mening at inddrage kirkerne i momsopgørelsen, da der
er nogle koncerter med momspligtige indtægter. Aftales herefter med Karsten.

7.

8.

9.

Samarbejdsaftale mellem
kirkerne på Næsset er
underskrevet
Vagtplaner for alle
funktioner:
- Præster
- Kirkesangere
- Organister
- Gravere

Personale forhold i øvrigt
Underskrift af
organistens
ansættelses brev.
Godkendelse af
energi regnskab for
præstegården.

10. Valgudvalget sættes i
gang.

11. Evt.

Formændene for de 4 menighedsråd har nu skrevet under. Samarbejdsaftalen er sendt
til KM.
Samarbejdet, skal udbygges med alle funktioner.
Præsterne skal tænke organister/kirkesangere med i gudstjenesteplanen. Peder har
lavet en plan der kan bruges, hvis de andre er med på dette.
Præsternes planlægning er vigtig.
Ferieplaner for organister/kirkesangere skal forefindes for MR.
AE skal koordinere organisterne, kirkesangernes vikariering.
Karsten skal have underskrifter på Personalehåndbog. Organister/kirkesangeres tillæg
skal laves.
Mikaelas opgørelse i timer, rådighed skal opgøres.

Valgudvalget: Karsten, Jens og Peder. Jacob Lysemose er dirigent ved opstillelsesmødet. Mødet er d. 13. september.
Der skal allerede noget i kirkebladet denne gang om mødet. Karsten skriver noget til
kirkebladet.
Kirkesyn: Fredag d. 01-04-16 færgen 13.40 Aarø først, kaffe hos Bjarne, 16.15 færgen
tilbage, smørrebrød i Øsby.

