Øsby og Aarø Kirker
Dagsorden Februar 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Jørgen
Referent: Marianne (fremover kommer Ellen)

Dato:7/2

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Monica og Flemming

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse: Visioner, caminostempler
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30-18.35

Ref. godkendt
Sneflokke kommer vrimlende

Nyt fra formanden

Jørgen

18.35-18.55

Pu ansøgninger: 67.000 til
forsatsdøre, samt godkendelse
er næsten på plads.
-Ventilationsprojekt godkendt
136.000 kr
-Restaurering prædikestol: Tidsplan
ønskes –helst efter konfirmation
- 28/2 formandsmøde i Hammelev
- Graversamarbejde forslag d.13/2
16.30 i Halk. Jørgen, Elsebeth og
Anette deltager.
-Sognekoordinator evaluering 6/3
Præster og kontaktpersoner deltager
fra de fire menighedsråd –
forsøgsperioden slut December 18

Nyt fra præsten
-Repræsentant til
arbejdsgruppen omkring
sogneudflugten 27/5
Tidspunkter for gudstjenester
-jul
-aften
Forslag til caminostempler (se
vedhæftede)

Peder

18.55-19.15

-Peder, Kim Bjerringgaard og Anette
i udvalg
-Julegudstjeneste tidspunkter
foreslås, besluttes på næste møde.
-Aftengudstjenester kl 19, sideskibet
som kirkerum. Forslag: 4-6 om året.
De ”to røde” Caminostempler
vedtages.

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra div udvalg

19.15-19.35

Niels spørger frivillige omkring
telegramvagt 27/4 og hjælp til
Mikaela hygge med børnekoret
Afvente SMUK koncert og et stort
navn, ikke forbundet med udgifter
for os.
På budget skal der næste år på til et
større navn som vi planlægger.
1. søndag i advent planlægges med
Hoptrupkoret (Måske der samtidig
laves indsamling til byens trængte)
- 6 tilmeldte til
strikkeaften/dåbsklude – der er lavet
en fb gruppe

Nyt fra personale

19.35-19.50

Personalehåndbøger revideres
Baby salmesang opstarter igen

19.50-20.00

Udsættes da forslaget er kommet dd
Der uddeles kopi til kommende
møde

Skitseforslag til

Marian

kirkegårdsændringer (Anne
Vilum Skaarup)
Orientering div , samt

Thyra

Honorarer til menighedsråd,
fortsætter som hidtil incl. stigning
Honorar til Thyra skal have samme
stigning bagudrettet fra 2017– Thyra
reg. forbrug af timer fra juni.
Ønske om bærbar PC – dette
imødekommes
Menighedsråd beslutter at den nye
momsmetode anvendes
Regnskab viser + på 172.000 kr
Dette skyldes der ikke er brugt så
mange gravertimer.

regnskab

Midler til ombygning af kapel

Niels

20.00-20.05

Pris 94.000 kr incl moms indhentet
fra div håndværkere.
De søges 5% midler
Maling af vinduer i præstegården
(både snedker og maler er
involveret) Niels giver en beskrivelse
af processen og årsag til valg overfor
PU

Øsby og Aarø Kirker
Diakoni- herunder

Niels

sammenvirkende

20.05-20.35
Incl. kaffe

Orientering omkring forenede
menigheder

menighedspleje
Nyt sognehus

alle

20.35-20.50

Opgaver: Dialog med provstiet
omkring muligheder.
Søge om penge til at få lavet en
skitse. Lave en arbejdsliste
Medlemmer: Jørgen, Peder og
Marianne

Niels

20.50-20.55

Niels, Peder og Marian lave udkast
og præsenterer for MR

Elsebeth/alle

20.55-21.25

Formulering godkendes og opstilling
ændres mere læsevenligt

Nedsættelse af udvalg
Forslag til opstartsområder

Billeder i det offentlige rum
Udarbejde en politik –
udvælge personer til at
komme med forslag
Visioner
-Indlæg til ”Æ Øsbypost” (se
vedhæftet)
-Gennemgang og prioritering
– skal vi evt afsætte en hel

Ang lørdag som arbejdsdag bliver
der lavet en doodle

lørdag eftermiddag – eller kan
vi fordele aktuelle opgaver?
Lukket punkt

Evt

21.25-21.30

Kommende møder:
Kommende møder i 2018: 7/3- 4/4-2/5 - 6/6 – 3/7
Tidspunkt for julegudstjenesten – beslutning.
Gudtjenesten ….hvordan skal den se ud, er der noget der bør justeres (lørdagsmøde)
Gennemgang og godkendelse af regnskab

Øsby og Aarø Kirker
Underskrift fra menighedsråd
Peder Kristiansen
Jørgen Christiansen
Elsebeth Gunderlund Dall
Anette Sønnichsen
Marian Jepsen
Niels Vestergaard
Marianne Bjerg Karstoft

