Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 01-06-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7

ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Tilstede: MR og Flemming Madsen. Referent: Anette E. Fraværende: Bjarne Jepsen

DAGSORDEN
1.
2.

Godkendelse af referat fra
sidste møde.
Nyt fra personalegruppen.

BESLUTNINGER
Godkendt og underskrevet.







3.

Fremlæggelse af budget for
2017. v) Thyra



4.

Referat fra møde 26-05-16
med provstiudvalget.
Fremtidig samarbejde



5.








Seniorordning findes det inden for kirkegårdspersonalet? Flemming undersøger
nærmere.
Der har før været tale om dårlig belysning i Sognehuset. Spotlights passer ikke i
skinnerne, hvad kunne ønskes i stedet? Der besluttes at lave en løsning ved Mikaelas
plads.
Der har været nogle fine koncerter med børnekorene og voksenkor, velbesøgt.
Anette S. ønsker et nyt vindue hvor det er punkteret i Sognehuset. Dette vender
menighedsrådet tilbage til efter sommerferien.
Peder orienterer om 2. pinsedag, der kom ca. 500 mennesker. Børnekorene udgjorde
75 pers. Tak for hjælpen til Flemming Madsen for alle småtingene. Gudstjenesten var
vellykket. Mange udtrykte tilfredshed med arrangementet. Næste gang kunne der
være bedre skiltning til fyret. Nogle gik op til kirken. Men alt i alt en fin dag.
Budget 2017,
"Øsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr. 54218214, Budget 2017, Bidrag budget
afleveret d. 01-06-2016 15:50"
blev gennemgået af Thyra og godkendt med et driftsoverskud på 14.070 kr.,
men der er ikke plads på driftsrammen til at afsætte midler til nødvendig
udvendig kalkning af Øsby kirke samt tilstrækkeligt til andre nødvendige
vedligeholdelsesopgaver, hvorfor repræsentanter fra menighedsrådet og Thyra
har haft møde med repræsentanter fra provstiudvalget om forhøjelse af det
årlige driftsbeløb og økonomien i det hele taget.
Se nedenfor.
Karsten orienterer: Mødet var ikke behageligt,og varede kun en time, så var tiden
udløbet. Pengene vi får er sat af på forhånd, uden hensyntagen til arbejdslisten
Karsten har udarbejdet, den blev slet ikke set. Han synes det var spild af tid. Han får
ved mødet at vide at der skal spares på personaleudgifter/løn.
Karsten gennemgår listen på kommende arbejder, på kirker, kirkegårde og
præstegård.
Marian mener dog at det ikke var helt spildt, vi har fået stillet i udsigt, penge til
kalkning 100.000 i 2017 og 50.000 årligt fremover. 50.000 kr. årligt til anden
vedligehold i 2017 og fremover. Dette kan dog først besluttes på
budgetsamrådsmødet i august.
Peder og Thyra foreslog at prioritere arbejderne, og ud fra deres karakter
søge provstiudvalget om midler til arbejdets udførelse, hvor der ikke inden
for rimelig tid kan findes midler i budgettet, eller søge midler til
udarbejdelse af skitser, hvor arbejdet kræver deltagelse af arkitekt.
Ansøgning vedr. hvert arbejde bør begrundes. At søge fonde kan måske også
komme på tale ved istandsættelsen af det historiske inventar. Thyra
påpegede, at det er vigtigt, at anlægsarbejderne så hurtigt som muligt
kommer på provstiudvalgets prioriteringsliste, da det er den, der bliver
arbejdet ud fra, når der er økonomi til at sætte større anlægsarbejder i
gang, f.eks. indvendig kalkning af kirken og istandsættelsen af epitafierne
og prædikestolen, digerne m.m.
Marian synes vi skal søge 5% midler til maling af præstegårdens vinduer, der trænger
meget. I ansøgningen bør det begrundes, hvorfor man ansøger, samt pris fra maler, (2
tilbud).

6.

E.V.T.



Vi skal nok også være bedre til at synliggøre det arbejde graverteamet
udfører med f.eks. vedligeholdelse af bygninger. Hvad spares der i
håndværkerudgifter i forhold til de antal timer personalet bruger?



Anette S. taler om udendørsgudstjenesten d. 30. juni. Hvem vil gøre hvad? Marian
laver kaffe, får termokander fra kirkepersonalet, Anette S. sørger for kage.
Aarø d. 28. juli koncert. Mikaela er tovholder, hun skal bruge et par frivillige til entré?
Alt er stillet frem og gjort klar, af kirketjenerne, så det eneste er at tage imod entré,
siger Flemming.
Peder fortæller om Grundlovsdag på Aarø, søndag. Der plejer at være godt 1000
personer på Aarø til grundlovsmøde, og en del af dem vil deltage i den
udendørsgudstjeneste på sportspladsen ved Aarøhus. Der er sørget for det praktiske,
med brød, vin osv.
Der bliver talt om den nye provst. Erfaren fra Slagelse, kendt for et godt samarbejde,
også mellem menighedsråd.
Jens Andersen synes vi lader vores sommerblomster blive udpint, ved at de står for
længe på containerne. De skal måske bestilles lidt senere. Flemming Madsen vil
næste år få både forårs- og sommerblomster hjem i flere hold, så dette undgås.








