Øsby og Aarø Kirker
Referat November Menighedesrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Monika
Referent: Marianne

Dato: 1/11-2017

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt:18.30-21.30

Afbud: Peder kommer ca. 19.30

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Overvej din egen trivsel i menighedsrådet og dine forventninger.
Mail fra Flemming 2/10
Vedhæftet omkring graveraftaler
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat og
dagens sang

Alle

18.30-18.40

Nr. 336 – Det lysner over …..
Ref godkendt

Godkendelse af endeligt
budget 2018

Thyra

18.40-19.00

Endeligt budget gennemgået og
godkendt
Øsby Sogns Menighedsråd, CVRnr.54218214, budget 2018
Endeligt budget afleveret d 1/112017 15:59

Nyt fra formanden
-Ventilation i kirken
-Graversamarbejdet
-Julefrokost

Jørgen

19.00-19.30

Graversamarbejdet: Jørgen /Elsebeth
sender rettelser til Thyra – senest
d.25, som medbringer disse til deres
næste møde d. 28/11.
Ventilation- projektet videresendt
-Julefrokost 6/12 17.30
Kataloger til ønsker til
personalegaver (750 kr/person)
fælles - Jørgen finder ud af dette

19.30-19.45

Sanger og organist været til
frokostmøde med Anette. 50
personer til kor hver uge! Sang med
både demente og babysalmesang.
Derfor ønske om kursus pris 5000.Dette er på budget til næste år og
derfor ok.

Nyheder/informationer fra
udvalgene
Kursusansøgning

Anette

Øsby og Aarø Kirker
Niels: møbler 30.000 til
samtalerummet hos præsten – der
undersøges om en brændeovn som
fast inventar kan indgå herunder.
Peder undersøger selv.
Vinduer malerarbejde udvendig
(80.000 kr incl moms). Reparationer
skal udføres inden, hvilket vurderes
og gives tilbud/overslag på fra
Bjarne Egtved.
Nyt fra personalet:

Flemming

19.45-20.00

-Lampe ved hjørnet af kirken skal
flyttes pga problemer for
bedemanden/bil.
Konfirmandstuen kalket
Gløgg og gran 24/11 kl 14-16
-Hækplanter droppes, heller ikke
stakit skal opsættes.
-Ipad bevilliges til organiststillingen.
-10 stk højskolesangbøger bevilliges
til indkøb i 2018.
Reparation af klaveret udbedres –
1000,-kr

Jørgen/alle

20.00-20.30

Fælles refleksioner
Gentagelse næste år med ost og
rødvin.
Kort rids fra formanden og
efterfølgende diskurser

Peder

20.30-20.45

-”Pinseprojektet” bliver for
omfattende for Peder og gives
tilbage til oprindelige. Afventer om
det bliver aktuelt
-Fællesprojekt Teater i Halk en
succes.
-Reformationsfejring gået godt
-28/11 foredrag ved Peder på
Rosenborg slot om Luther rosen
-Mikrofon incl holder, sender og en
mikser meget dyrt – andre tilbud
bliver indhentet via Niels

Alle

20.45-21.15

Udsættes

-Tilbud om hækplanter
-Mikaela ønske om Ipad og
højskolesangbøger
-Klaver i sognehuset

Opsamling fra sogneaftenen
Incl kaffe

Nyt fra præsten
Trådløst mikrofonsystem til
Øsby kirke (tilbud vedhæftet)

Trivsel og forventninger

Øsby og Aarø Kirker
Lukket møde

Evt.

Jørgen

21.15-21.25

21.25-21.30

Kommende møde:
Konstituering efter 1. år af nuværende periode for menighedsrådet 22/11 og julefrokost 4/12
Januarmøde 3/1: Års hjul, visioner

