Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 11-05-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7

ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referent: Anette Eilers. Fraværende: Bjarne Jepsen. Deltagere: MR og Flemming
Madsen.

DAGSORDEN

BESLUTNINGER

1. Godkendelse af referat Godkendt og underskrevet.
fra sidste møde.
2. Nyt fra personale
gruppen.



Peder orienterer om 2. pinsedag, på Aarø. Der er styr på de praktiske ting
omkring den fælles Provstigudstjeneste. Hvis nogle fra menighedsrådet
kommer, må de gerne hjælpe til med lidt praktisk, om nødvendigt. Evt.
oprydning bagefter, og eller uventede problemer, kørsel af golfbiler og lign.
Flere fra menighedsrådet tilkendegiver at de kommer, og kan springe til.



Anette E. fra personalegruppen orienterer om kirkegården, hvor der på det
sidste er nedlagt en del gravsteder, fjernet sten, og sået græs. Forsberg
stenhuggerne har været behjælpelige, med stenflytning, uden beregning.
Der er anlagt små urnegravsteder med kantsten og bag-hæk, som aftalt med
menighedsrådet.
Gravsted nr. 005, er under omlægning, arbejdet forventes færdigt i uge 20.
Andre aftalte anlægsarbejder udføres når personalet kan få det med i
planlægningen.




3. Projekt Øsby kirke

4.

a. Status på kirkesyn
b. Præstegården.
Protokol og underskrifter.



Der har været møde om graver-samarbejde med Vilstrup kirke pga.
uhelbredelig sygdom. Ved mødet deltog formændene: Pernille Reschat,
Karsten Boe, Peter Jacobsen. Kasserer: Thyra Bohsen. Graverne: Aase Daugaard,
Flemming Madsen, og sognekoordinator Anette Eilers.
På mødet blev der aftalt at graverne kan udlånes efter behov, efter
”entreprenørmodellen”. Aftalen blev modtaget positiv af menighedsrådet. Der
er i forvejen samarbejde mellem andre af kirkernes personalegrupper.







Vores praktikant Lone Andersen, er nu blevet godkendt til fleksjob, der er aftalt
14 timer pr. uge, menighedsrådene fra Halk-Grarup og Øsby-Aarø deles om
udgifterne til løn, på 7 t pr. uge, resten op til 14 t betales af kommunen.
Karsten orienterer, om mødet med håndværkerne. Næssets el var dog
desværre fraværende.
Projektet er startet op.
Aftalerne skal overholdes. Tidsplanen skal holde.
Når der skal skæres i sten, skal murerne gå ud, da orglet ikke er tildækket.



Begge protokoller er underskrevet.



Karsten orienterer om Præstegårdssynet:
Badeværelset ovenpå er opslidt og utidssvarende, der er gulvvarme med el, det
kunne være mere praktisk med varmen fra jordvarmeanlægget. Hoveddørene
lukker ikke tæt, de er dog fredet. Der kan lægges måtter ind til, så det luner lidt.
Posterne er store og er med i protokollen. Kakkelovnen i stuen skal også
repareres. Ovnsætteren i Christiansfeld er tilkaldt for tilbud på dette.
Brændeovnen er for stor med det nye jordvarmeanlæg, skal den evt. sløjfes.
Kan den måske byttes for reparation af kakkelovnen?
Haven, et dødt træ skal fældes.
Konfirmandstuen, kan der søges fondsmidler til at få renoveret, lokalhistorisk
forening kan måske fremleje den til arkiv.



5.
6.

Status på kirkegården
Godkendelse af
kvartalsrapport.






7.

E.v.t.

Menighedsrådet har set de forskellige ændringer og nye anlæg.
Thyra gennemgår kvartalsrapporten. Det ser ok ud i øjeblikket, første halvdel af
året kan der ikke rigtig regnes med, en del mangler at blive betalt, og fakturaer
for f.eks. forårs- og sommerblomster på kirkegården, er ikke sendt ud endnu.
Diverse kontingenter er betalt for hele året, i starten af året.
Efter gennemgangen godkendes kvartalsrapporten.



Anette S. vil vide hvordan det går med forhøjelse af ligningsbeløbet.
Der er snart møde med provstiudvalget om det. I august kan den endelige
beslutning måske forventes. Det er ikke med tilbagevendende kraft, men er
fremadrettet.



Jørgen vil vide hvorfor flaget ikke er oppe hele dagen ved konfirmation, det er
festligt? Flemming Madsen, orienterer, at det er et spørgsmål om,
kirketjenerpersonalet har fri efter konfirmationen. Menighedsrådet er enige om
det festlige i flagning hele dagen, og der aftales at, en frivillig, vil tage flaget ned
til aften. Flere, også fra menighedsrådet har meldt sig til flagnedtagning.
Iværksættes til konfirmationerne 2017.



Anette E. skal skubbe på organist og kirkesanger om personalehåndbogens
tillæg for deres faggrupper.

