ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 10-08-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Peder Kristiansen Fraværende: …

DAGSORDEN

BESLUTNINGER

Indledende besigtigelse af Stor tilfredshed udtrykt
ombygningerne i Øsby Kirke
1. Godkendelse af referat
fra sidste møde.
2. Redegørelse for nyt
møde med
provstiudvalget.

3. Nyt fra personale
gruppen.

4. Kvartalsrapport.

5. Honorar fordeling.

6. Reparationer i
præstegården.

7. Drøftelse af sag om
flytning af urne.

Til godkendelse. Underskrevet.
Karsten, Marian, Anette og Flemming har gået en rundgang med domprovst
Torben Hjul og PU-formand Helge Jakobsen. Domprovsten blev budt
velkommen; Karsten redegjorde ud fra sin faglige baggrund for sin vurdering af
vores mange bygningers store behov; Helge roste Karstens initiativ på
jordvarme-området, og der var en god stemning, som varsler en ny start. Torben
Hjul gjorde et godt indtryk, og vi glæder os til samarbejdet. Torben nævnte
muligheden for, at vores kapel måske kunne bygges om til graverfaciliteter. Der
var også imødekommenhed over for vores vurdering af, at Aarø Kirke som
turistkirke også betyder ekstra omkostninger for os. Vi opfordredes i alle
sammenhænge til vedholdende at søge midlerne.
Fra personalerepræsentant, stedfortrædende Flemming: Der bedes om 4000 kr.
til dækning af fælles personaleudflugt med partnere. Dette imødekommes. Gravernes rengøring i forbindelse med ombygningerne i Øsby Kirke både i denne
uge og i juli kan sættes på bygningsregnskabet, derved dækkes de også af lånet
til ombygningerne.
Kvartalsregnskabet pr. 30-06 er gennemgået, og det ser godt ud. (Peder skal gå
videre med indkøb af kontorstol til sig selv og salmebøger til Aarø Kirke, hvad
der er budgetteret med, og sørge for igangsættelsen af rabatten på strømmen til
jordvarme-anlægget i præstegården.)
Rammebeløbet på 28.000 kr. skal fordeles. Karsten foreslår, at vi vedtager de
vejledende takster. Vi korrigerer dog med de 5.040 kr. til kasserer fordelt ligeligt
ud på kirkeværge, kontaktperson og formand. Dvs.: 14.560 kr. til formand og
6.720 kr. til de øvrige to.
Karsten beder om grønt lys til at indhente priser til brug i forbindelse med ansøgninger
til PU på følgende arbejder:
-Montering af vindtæt pap på loftet af Aarø Kirke

-Forbedring af tagrender på præstegården
-Reparationer af prædikestolen og epitafierne i Øsby Kirke
-Sekundært: Reparation af vinduerne på præstegården, som gerne skal gøres
inden for 2 helst 1 år; samt isoleringsforbedring af hoved- og havedør på
præstegården
Peder pointerer i øvrigt, at præstegårdens tagryg skal efterses for nedfaldende
mørtel; samt nordvendte kældervæg, som synes medtaget af fugt. Dette sidste
taler Peder med Henrik, murer om snarest.
Flemming fremlægger en gravejers ønske om at få en urne gravet op igen for at
få den flyttet til en anden kirkegård - Livlig debat og mange tvivlsspørgsmål. Principielt er vi imødekommende over for ønsket om at måtte flytte en
urne. Marian kontakter Kjærgård og Katrine Jørgensen ved Haderslev Stift for at
få klare linjer ang. de nærmere regler herunder priser. Marian fastsætter disse -

8. E.V.T.

Man er enige om, at vi bør få vores priser for gravsteder, legater, gravkastning
osv. sat på hjemmesiden.
Intet.

