Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde
Forplejning: Jørgen
Referent: Marianne

Dato: 7/2-2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt:19.30-21.30

Afbud:

Sted: Præstegården

Forberedelse: Overvej dine visioner med arbejdet i menighedsrådet.
Lave et skriv til Peder omkring dig selv: ca 200 ord om, hvem du er (hvor du bor, alder, erhverv, fritid,
familie i den dur); hvorfor du er i MR; og hvilke poster du har. Dette samles til ”Æ øsbypost”
Om caminoansøgning se mail 29/1.
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

5 min

Nyt fra formanden:
-Kalkning af kirken
-Ansøgning fra
Caminogruppen om
pengebeløb- efterkommes?
-Forespørgsel om lån af kirken
12/2 kl 19.00- 22.30
-Generalforsamling i
sønderjysk menighedsråd 23/2
-Honorarer menighedsråd

Jørgen

20 min

Nyt fra præsten:
-Forslag om sogneudflugt
- personbeskrivelser til ”æ
øsbypost”

Peder

Kommentar / Referat / Beslutning:

- Tilbud om kalkning af kirken indhentes –
skal være udført inden Juni.
- Der bevilliges 3000,- til Camino

- Kirken lånes ud – Flemming giver besked
-Jørgen deltager + evt flere,
-Satser fra 2016+0,7 procent bibeholdes
Formand 52 procent, kontaktperson 24, 12
til hver af de to kirkeværger. Disse
udbetales kvartalsvis. Sekretær gives
skattefri i forhold til regler.
-Provstiudvalgsmøde: kirkegårdsvedtægter
godkendt.

20 min

Slesvig og Dannevirketur.
Mikkel leth Årøsund , Kim Bjerringskov,
Morten Breum som guider.
+ bus (52 personer) kl. 8.30-18.00
Menighedsråd sørger for transporten +
kaffe, brugerbetaling til aftensmad og
deltagerne medbringer selv madpakke
15.000

Øsby og Aarø Kirker
Planlægges Maj 2018
Fællesbillede bliver taget og sat i ”æ
øsbypost” sammen personbeskrivelser
Ny regnskabsinstruks
Opgørelse af renovering af
kirken.
Stillingtagen til anvendelse af
restbeløb.

Thyra

10 min

-Der er ændret omkring samarbejder. Se
bilag 5
Samt bilag 4 omkring kontantbeholdning
og grænser
-Sognekoordiator fordeling af udgifter Øsby
betaler for 70 timer
318.000 kr tilbage af det oprindelige
projekttildeling.
Resten skal der søges om anvendelse til
konkrete ting.
Bygningsudvalg arbejder på dette.

Nyt fra personale:

Flemming

10 min

-Styning opstarter på indvendig side via lift
-Sol på orgel giver problemer med at se
noder. Medtages til møde i bygningsudvalg
-Medarbejdermøde er afholdt og der er inf
om økonomi og byggeplaner.
-Flemming ønsker kursus i kommunikation
og samarbejde. Dette planlægges og
Anette deltager evt
-Kirkeværge,formand og graver laver kort
over kirkegården urnenedsættelse.
Langtidsplanlægning af kirkegården.

/Monika

Præste- og kirkegårdsudvalg

Niels

10 min

udsættes

Mobile pay

Elsebeth

5 min

Elsebeth får dette ordnet.

Visioner

Alle

25

Planlægges på separat møde.
Deltagere er de folkevalgte +Peder
Der planlægges en søndag i forlængelse af
gudstjeneste. Varighed 4 timer

-Julehjælp i sognet
-Camino
-Frivillig hjælpere
-Åben kirke hvordan

Øsby og Aarø Kirker
Referat fra møde i

Anette og

kulturudvalget

Marianne

10 min

Der kræves gardiner/mørklægning af
kirken og er for dyrt et arrangement i
forhold til antal mulige deltagere.
Forslag om det bliver senere på året og i
Øsby kirke.
Brugerbetaling: Skal være ens både i Øsby
og på Årø.
Sankt Hansaften sættes i bero indtil videre

5 min

-Carsten Back Nielsen professor i
kirkehistorie ved Århus universitet
Bøger til indkøb til Årø kirke, som turister
kan købe. Marian bestiller 50 stk
Ligge fremme til gudstjenester, samt på
Brummes gård
-20/4 åbent hus kl 15-18 i Haderslev
Bispegaard for nyvalgte medlemmer. Giv
besked til Jørgen
-Kristelig dagblad som weekendavis –
overvej om dette ønskes.

-brugerbetaling
- Sankt hans aften i
præstegårdshaven?

Lukket punkt

Evt.

Kommende møde: 7/3
Godkendt regnskab udsendes på mail inden (Thyra)
Åbent hus Bispegården – hvem vil deltage?
Præste- og kirkegårdsudvalg (Niels)

