Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 05-10-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7

ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referent: Anette Eilers

DAGSORDEN
1.
2.

3.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Nyt fra personale
gruppen.

a.Økonomisk
redegørelse,
revisionsrapport, m.m.
v)Thyra Bohsen

BESLUTNINGER
Til godkendelse: Godkendt og underskrevet.


Mikaela kunne ønske sig noget eneundervisning af Svend Prip, det koster
500,00 kr. for 50 min. Hun bevilges 3 gange i indeværende år.
 I personalets APV er der tilføjet et blad om arbejdsmiljøet omkring
grandækning.
 D. 29. sep. var der personalemøde, ved mødet orienterede Mikaela at der
samarbejdes mellem Øsby-Aarø, Vilstrup-Halk-Grarup kirker om
Gospelworkshop, der afholdes gospelweekend i Øsby Kirke d. 25-26 marts
2017.
 Ved personalemødet giver sognepræst Lars-Peter Melchiorsen udtryk for at
tiden snart kunne være moden til et hjemmesidesamarbejde, da personalerne
arbejder sammen på kryds og tværs, og nogle arrangementer nu er fælles? MR
vil vide hvad Peder mener? Peder er positiv, han har selv haft det bragt på bane
sidste år. Der kan være både tid og penge at spare ved dette.
Kvartalsrapporten pr. 30.9. blev gennemgået af Thyra:
 Rapporten udviser et overskud på ca. 186 t.kr. men refusion til Halk for
graverlønninger for september måned, og andel af fællesindkøb m.m., ca. 121
t.kr. er ikke indeholdt i beløbet. Det betyder, at det reelle overskud er ca. 65
t.kr.
 Overskridelsen på el. skyldes dels at opkrævningsterminerne er lagt om, så der
indgår et ekstra kvartal i 2016, samt at el-forbruget er større end forudset.
 Til projektet i kirken, er der stadig midler tilbage. Der mangler murer, elektriker,
arkitekt, lem, arbejde med ekstra rengøring. Peder foreslår: Hvis der er penge
tilovers kunne vi få nyt betræk på knæfaldet. Dette er beskidt og slidt. Det
mener han og flere i rådet godt kan gå ind under projektet.
 Det bliver undersøgt om det kan betale sig at leje korene ind i musiklokalet på
skolen for at spare på varmen i kirken, der er en stor udgift, Mikaela bedes
undersøge om det kan lade sig gøre, og hvad det koster. Peder foreslår at en
arkitekt råder os om, hvor varmt der skal være i kirken. Flemming undersøger
om det firma, der har været i Halk og måle evt. kan se på Øsby kirke.
 Det bliver pointeret at fremtidige projekter bliver nøje gennemgået for alle
udgifter, så glemte/manglende fakturaer ikke vil belaste budgetterne.
 Skal Næs-festen deles mellem de deltagende MR fremover? Det synes MR
Thyra skal tage op, som punkt til beslutning i de deltagende MR.
Revisionsrapporten for regnskab 2015 har været sendt til gennemlæsning og de
væsentligste punkter blev gennemgået.
 Mht. punkt 6 og 7, forventer vi, at de frie midler kommer på 0 ved årets udgang.
Resten af punkterne er taget til efterretning.
Vedrørende det endelige budget 2017:


Det blev besluttet at de ekstra bevilgede 150.000 kr. alle skal sættes på til
kalkning. Endeligt budget 2017 vedtages på mødet d. 2. nov. Mødet d. 23-11
aflyses.



Der er dette år stadig 7.500 kr. tilbage til nye skriveborde og skuffer i kontoret.
Flemming går til Kontor Syd og får et tilbud.

b)
b. Skovbo graversystem
opdateres med CPR
abonnement.
4. Midlertidig rep. af
stendiger ved
kirkegården, (50.000,00)

5.

Opsamling om
kirkegården og
samarbejdet.

6.

Se på malerier af Knud
Due.

7.

Evt.

8.

Datoer for november:





Skovbo CPR-abonnement er bevilget.

Karsten orienterer om et møde han har haft med en professionel stensætter
ang. stendigerne. Der kommer en rapport fra vedkommende hvad der kan laves
for 50.000. Han vil også redegøre for om der skal laves mere.
 Der er bevilget 460 t.kr. af 5%-midlerne til restaurering af prædikestol, epitafier
og rengøring af maleri. Midlerne kommer i 2017. Arkitekten er i gang.
 Karsten er blevet glad for sin i-pad og ønsker køb af den mod at aflevere simkortet. Thyra undersøger normal procedure om brugt køb. Besluttes på mødet
den 2. november.
 Mødet d. 2. nov. 17.30. Årøsund Badehotel er booket af Anette S. Alle kommer.
Her afleveres nøglerne til kirker og sognehus.
 Flemming nævner at hækkene skal skiftes, sten-forkanten er ikke rettet, dette
kommer hen af vejen når tid er. Rampen op til kirken er lavet. Hoveddørene til
kirken er malet. Skal de gamle radiatorer væk? Det vedtages, at de bortskaffes.
 Bjarne nævner Aarø kirke er meget turistbesøgt. Kan man undgå at de går på
loftet, og ringer med klokken osv. Flemming sørger for afspærring og ”ingen
adgang” skilt på 3 sprog, skal se pænt ud.
 Anette S. vil holde et møde med alle i 2. halvdel i nov. Hun ønsker en mappe om
samarbejdet med kirkerne til de nye i MR, og andre ting der kunne være vigtige,
personalehåndbogen, inkl. adresselister, kirkegårdsvedtægter, årshjul for hvad
der sker i kirkerne, afleveringsårshjul, priser på gravsteder, hvad er et legat.
Som orientering til de nye i MR. Graveren og kassereren kunne fortælle om
arbejde med kirkegård og budget.
 Bjarne anbefaler et MR medlem i provstiudvalget, kunne gavne os i Øsby-Aarø
MR. Dette er man enige om.
 Der er en overordnet positiv stemning omkring samarbejdet.
 Det er fint med lokale malerier, motiverne er fra Aarø, hvis de kommer til at
hænge i det nye sognehus, vil det være en fin forbindelse mellem Øsby og Aarø.
 Karsten hører ejeren af malerierne, hvad de har tænkt sig, skal malerierne lånes
ud, skal de sælges, samlet. På mødet d. 2. nov. har Karsten besked med.
MR. Skal aflyse MR-valget offentligt. Det er nok at gøre dette i kirkeblad og på
hjemmesiden. En gratis omtale skal i ugeavisen. Marian sørger for dette..
Mikaela skal offentliggøre det på facebook.
 Julefrokost Årøsund Badehotel d. 2-11-2016 kl. 17.30
 Søndag d. 27-11-2016 tager det ny menighedsråd over.

