Øsby og Aarø Kirker
Referat marts 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Rester fra sangaften – Marianne
Referent: Ellen

Dato:7/3 2018

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud:

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=113565

Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang
Velkommen til Ellen som
referent

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30-18.40

Referat godkendt
Den blå anemone
Referenten blev budt velkommen
med stående applaus 

Gennemgang og godkendelse
af regnskab

Thyra

18.40-19.15

Årsregnskabet blev gennemgået og
drøftet.
Endeligt regnskab
godkendes/underskrives på mødet
d.4.4.

Nyt fra formanden:
-Planlægning af visionsmøde
-Ansøgning om at få en urne
opgravet (se link under
forberedelse)
-mm

Jørgen

19.15-19.45

Næsmøde med deltagelse af Jørgen,
Annette og Peder. Emnet var en
eventuel forlængelse af ordningen
med sognekoordinatoren. Man
enedes om at søge midlerne dertil.
Organistsamarbejdet drøftes på
næste møde d.3.5.
Visionsmødet planlagt til 4.4. efter et
kort ordinært menighedsrådsmøde,
som starter 16.30.
Den foreliggende liste over rådets
visioner er grundlag for aftenens
drøftelser. Skulle gerne munde ud i
en prioritering og evt. effektuering af
punkter.
Ang. urneopgravning: Forslag om
afslag med oplysning om
klagemuligheder. Begrundelse bl.a. i
alder og usikkerhed om placering og
forstyrrelse af gravfred.

Øsby og Aarø Kirker
Kaffepause

19.45-20.00

Annette og Peder orienterede om
sogneudflugten d.27.5.

20.00- 20.20

Peder præsenterede de 2 røde
stempler, der kan bruges i
forbindelse med Caminovandrere
ved besøg i vore 2 kirker.
Kort orientering om møbelkøb og
udskiftning af brændeovn i
præstegården.
Bøn om hjælp til Skærtorsdagsgudstjenesten.
Lang debat om ændring af
tidspunkterne for juleaftensgudstjenesten, som mundede ud i,
at de nuværende tidspunkter
bevares. Men der arbejdes på at give
mulighed for en kvikkere tømning af
kirken.
Punktet kan drøftes senere, evt. på
Sogneaftenen.

20.20-20.30

Jørgen refererede fra formandsmøde
ang. nyt menighedshus.
Henvendelse til provstiudvalget, som
måske ville kunne oplyse et muligt
årstal for start af et projekt.

20.30-20.45

Menighedsrådet ville gerne bibeholde
en personalerepræsentant fra
graverteamet.
Henvendelse til Halk for at kunne
ændre beslutningen om, at Monica
skal stoppe i rådet.

20.45-21.00

Vilum Skaarup)

Skitseforslaget var ikke
fyldestgørende. Marian og Niels ville
gerne udforske andre muligheder.
Påmindelse om at huske de
bevaringsværdige, historiske
gravsteder.

Lukket punkt

Intet

Nyt fra præsten:
Endelig beslutning omkring
tidspunkt for julegudstjenester
fremover
-mm

Peder

Nyt fra div udvalg
Byggeudvalget

Jørgen

Øvrige udvalg

Nyt fra personale

Skitseforslag til
kirkegårdsændringer (Anne

Marian

Øsby og Aarø Kirker
Evt

Kommende møder:
Kommende møder i 2018: 4/4-2/5-6/6-1/8-5/9-3/10-7/11-5/12

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

KFUM&K har bedt om et mindre
beløb til støtte af en Børnefestival i
Haderslev.
Menighedshuset bruges som
samlingssted for indsamling til
Folkekirkens Nødhjælp sønd.d.11.3
Fra kl.9.00-ca.14.00.

