Referat af konstitueringsmøde
onsdag 23-11-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Peder

DAGSORDEN
1. Velkommen til de nye

2. Kort orientering:
- udlevering af mapper
- udlevering af
kalender
3. Konstituering:
a. valg af formand
b. valg af næstformand
c. valg af øvrige poster
4. Valg til udvalg (inkl.
valg af tovholder i
hvert udvalg):
- kirkegårds- og
præstegårdsudv.
- valgbestyrelse
- landbrugsudv.
- bygningsudv. med
bygningskyndig
- budgetudv.
- kulturudv.
- underskriftsberet.
- evt. sognehusudv.
5. Fastlæggelse af
mødekalender og
mødedatoer
6. Fastlæggelse af
mødeorden/dagsorden
sstruktur, inkl.
tidspunkt for seneste
udsendelse

7. Evt.

BESLUTNINGER
Anette S. Bød velkommen.
Menighedsløftet blev afgivet af de tre nye medlemmer.
Nøgler til kirke og kirkehus udleveres ved næste møde.
 Udlevering af mapper: gjort
 Udlevering af kalender: gjort














formand: Jørgen valgtes. Der klappes.
næstformand: Elsebeth
øvrige poster: kontaktperson = Anette S., kasserer = Marian, kirkeværge for
Øsby = Niels, kirkeværge for Aarø = Marian, sekretær = Marianne
valgbestyrelse: Jørgen og Peder er fødte hertil og dertil Marianne
præstegårds- og kirkegårdsudvalg: Niels, Peder, Marian, Marianne
landbrugsudvalg: Jørgen, Elsebeth, Niels
bygningsudvalg med bygningskyndig som formand: Niels, Elsebeth, Jørgen
budgetudvalg: Marian, Jørgen, Peder (alle tre fødte medlemmer)
kulturudvalg: Marianne, Anette, Peder, Mikaela, lise (tre sidste er fødte)
underskriftsberettigede: Jørgen, Marian
regnskabsfører: Thyra
evt. Sognehusudvalg: venter
Formændene for udvalget er de førstnævnte

Møder holdes første tirsdage i måneden. Foreløbige datoer er: 6. dec., 10. jan.
(NB. 2. tirs. i måneden), 7. feb., 7. mar., 4. apr., 2. maj, 6. jun., 4. jul.
Mødetidspunktet er 19.30 og vi forpligter os på at slutte kl. 21.30; herved lægges
der op til håndfast mødeledelse, og evt. i dagsordenen angivet tid til hvert pkt.
 Peder sender dagsordenskabelon til Marianne.
 Alle kan sende punkter ind til Marianne.
 Peder beder om et fast punkt, personalet ligeså, formand ligeså.
 Vi vil gerne have en dagsorden hvor punkterne er udskrevet, så der ikke bare
fx står "5. Kirkegården" i dagsordenen. Og også gerne, at der er angivet, hvor
lang tid der skal bruges på hvert punkt.
 Et udtalt ønske er at kunne tale om og forsøge at fastsætte visioner på
næste møde.
 Seneste udsendelse af dagsorden og evt. bilag senest fredagen inden mødet.
 Jørgen står i døren til koncerten i Øsby K. 04-12; Niels, Marianne og Elsebeth
står til rådighed for de øvrige opgaver; Anette S. uddelegerer opgaverne.
 Vi er enige om, at vi fremover indleder mødet med en sang fra
højskolesangbogen.
 Jørgen tager kontakt til Karsten og laver aftale med ham om hans deltagelse
i næste møde; han skal huske at tage sin nøgle med.

