Øsby og Aarø Kirker
Referat Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Peder
Referent: Marianne

Dato: 7/3-2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Anette og Flemming

Sted: Præstegården

Forberedelse: Læs visioner og sæt navn ved de punkter du kan/vil deltage i
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

5
min

Referat godkendt
Fred hviler over land og by

Nyt fra formanden:
-Åbent hus Bispegården 20/4
kl 15-18
-Godkendelse af
samarbejdsaftale på
graverområdet
-Avisartikler

30
min

-Ansøgning v PU
-Kontakt til arkitekt ang
projekter
-Møde med arkitekt
(økonomi)?

-Næsmøder om fortsat
samarbejde (præster og
formænd) og Anette

Nyt fra præsten:

10
min

-Niels, Jørgen, Peder, Elsebeth og Marianne
deltager i åbent hus 20/4
-Rettelser tilføjet i skriftet, samt ændring af forkert
dato. Bliver eftersendt af Thyra.
-Opfordring fra det netop afholdte formandsmøde
til at alle menighedsråd i provstiet deltager med
bidrag til fælles indstik i ugeaviserne 4x årligt.
Anslået udgift til deling imellem menighedsrådene
40.000 kr årligt til journalist bistand. Bliver taget op
igen på budgetsamrådsmødet
Skal ikke erstatte kirkebladet. Der vedtages at vi
gerne vil deltage.
-Ansøgning til bevilling af penge omkring arkitekt
sendt til provstiet. Der afventes møde mhp tidshorisont. Jørgen følger op.
Til kirkegården anvendes gratis konsulentbistand
-Projekter der er vedtaget: omkring epitafer og
prædikestol, der afvendtes besked om opstarts
tidspunkt.
-Næs samarbejde der bliver afholdt møde imellem
præster, formænd og sognekoordinator, med fokus
på, hvad der kan der udvikles sammen i sognene.

6/5 workshop + koncert om aftenen. Maria Hjort
Petersen kulturambassadør fra Brasilien,
henvendelse – hendes far har lavet alteret i kirken

Øsby og Aarø Kirker
og fylder 80 år. Ønsker en markering via
kirkekunst. Event af national karakter. De vil gerne
låne kirken og det skal være for deres regning. De
har søgt provstiudvalget 25.000 kr men private kan
ikke søge og derfor skal det igennem
menighedsrådet. Det vedtages at indsende
ansøgningen.
Nyt fra personalet:

10
min

Præste- og kirkegårdsudvalg:
-omkring opgaver

Niels

10

Marian

min
10
min

-Kirkegårdsdiget
-Udskiftning af hæk, til budget
årligt.
Præsentation af plan for
kirkegårdsplan.
Byggeudvalg:

Niels

Kalkning af kirken

Gennemgang og vedtagelse af
regnskab 2016

5
min

Thyra

45
min

Lise og Mikaela vil gerne på efteruddannelse.
Der afventes vurdering fra Anette S og der kommer
en tilbagemelding
Der er afsat i alt 15.000 kr ialt til kurser til ansatte i
2017.
LED pærer (kirke kerte) stor besparelse – der
forsøges at skifte løbende, hvis ikke der ses for stor
en forskel. Niels følger op på dette.
-Niels været på kursus for nye kirkeværger
- Der besluttes på at Præstegårs og
kirkegårdsudvalg, samt Bygningsudvalget
sammenlægges til et udvalg, da der er
modstridende opgaver som udvalgene er
sammensat nuværende. ”Udvalget hedder
fremover ”Kirke og kirkegårdsudvalg ” medlemmer
består af: Elsebeth, Peder og Jørgen og Marianne.
Kirkeværger kan deltage i møderne (Niels og
Marian).
-Kirkegårdsdiget – der startes i næste uge via
Mogens Anker. Budget 50.000
-Udskiftning af hæk. 4120+ moms kr /fag - tilbud
fra Nielsen. Der afsættes på budget 15.000/år fra
2018.
Kirkegårdsplan afventer til næste møde

155.000 ekl moms via. lokal håndværker
Opstarter uge 20 med opstilling af stillads.

Momsopgørelse med den delvise
momsrefusionsprocent og årsregnskabet 2016 blev
gennemgået. Årsregnskabet ” Øsby Sogns
Menighedsråd, CVR- 54218214, regnskab 2016,
afleveret d. 07-03-2017 16:24 ” Blev godkendt

Øsby og Aarø Kirker
Kulturudvalg

Marianne

5
min

Målsætningsliste og
handlingsplan
(Se vedhæftet)

Elsebeth

45
min

Telegramvagt 12/5:Suppleanter spørges af
Marianne
Opfordring til deltagelse i og omkring
skærtorsdagsarrangement.
Aktivitet ifm åbning af Caminoen 18/6 bliver en
gåtur fra kirken (efter velkomst og pølser hos
spejderne) via kirkestien til Årøsund. Fortsætter
med færgen og afslutter med Jazz gudstjeneste kl
16
Niels, Jørgen, Elsebeth og Marianne (og evt Peder)
planlægger dette med flere detaljer 14/3.
Udsættes.
Medlemmer i menighedsrådet bedes forholde sig til
hvilke områder man gerne vil være en del af.

Lukket punkt

Evt

Kommende møde: 6/4 kl 18.30 i menigheds huset

