Øsby og Aarø Kirker
1. Referat Januar 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marianne
Referent: Marianne

Dato: 3/1

Ordstyrer: Niels

Tidspunkt:19.30

Afbud: Peder

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Vedhæftet samarbejdsaftale på graverområdet
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Alle

19.30-19.40

Vær velkommen
Marianne vil spørge Ellen S om, at
deltage på møderne, som referent
fremover

Nyt fra formanden:
-Status på igangværende
projekter
-Årshjul
-Vedtagelse af
samarbejdsaftalen på
graverområdet

Jørgen

19.40-20.10

- Forpagtning i orden.
-Prædikestol og epitasie emnet, har
været i provsti og stift, samt videre
til kulturstyrelse. Vi må afvente
-Præstegården: Bruno henter priser
hjem helst inden d.10/1 pga melding
til provstiudvalget.
-Ventilation afventer godkendelse i
stiftet.
-Årshjul ….. DAP har udarbejdet en
som vi bygger videre på
- Graversamarbejdsaftale er rettet til
– prøvetiden skal afslutte samtidig
som Vilstrup dvs 2½ år. Der
planlægges nyt møde med alle
involverede parter. Anette, Niels og
Jørgen aftaler nyt møde med Halk.

Nyt fra præsten :?

Peder

20.10-20.15

Afbud

Nyt fra div udvalg: Kort oprids

Alle

20.15-20.30

-Tilbud (75.000) på maling og
reparation af udvendig vinduer i
præstegården medtages til
provstimøde d. 17/ 1 under 5%
midler.

-Hvad arbejder vi med?

Øsby og Aarø Kirker
- Ingen melding fra
kirkegårdsarkitekten endnu… Marian
tager kontakt igen og rykker for det.
-Aktivitetsudvalg. Der opfordres til at
komme med ideer

Nyt fra personale

Fotografering i det offentlige

Mikrofoner afprøves
Der takkes for julegaver
Niels

20.30-20.40

Politik efterlyses
Budskaber deles fint på fb, men
billeder fra aktiviteter i kirkerummet
bør ikke komme på hjemmesiden fra
Årø og Øsby kirker.
De der ligger billeder ud på fb, bør
vurdere først om det er passende og
overveje hvad budskabet skal være
med det.

Niels

20.40-20.55

Niels skriver til Æ Øsbypost

Visioner

Elsebeth

20.55- 21.25

Udsættes

Hvordan opdeler vi og

Alle

rum

Hvordan kommer vi videre
med frivilligheden?
Incl kaffe

kommer struktureret videre?
Lønforhandlinger – orientering

Thyra

Der er indgået aftaler om
lønstigninger for personalet

Lukket punkt

Evt.

21.25-21.30

Kritik af det græs der er sået på
gangene, men det skal lige have tid
til at fæstne.
Der skal gøres op med Flemmings
mange overtimer.
Sygemelding i Vilstrup

Kommende møder: Diakoni- herunder sammenvirkende menighedspleje (20 min), politik for billeder,
visioner, Byggeudvalg til sognehus nedsættes
Kommende møder i 2018:7/2- 7/3- 4/4-2/5-6/6

Øsby og Aarø Kirker

