Øsby og Aarø Kirker
Referat April 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marianne bestiller/Jørgen henter
Referent: Ellen

Dato: 4/4 -18

Ordstyrer: Anette

Tidspunkt: 16.30-21.30

Afbud: Ingen

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Velkommen til Lise som
personalerepræsentant

Alle

16.30-16.40

Referatet blev godkendt
”Nu er dagen fuld af sang”
Lise blev budt velkommen

Godkendelse af regnskab

Thyra

16.40-17.00

Årsregnskabet, som var gennemgået
på martsmødet, blev godkendt.
”Øsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
54218214, Regnskab 2017, Afleveret
d. 04-04-2018 15:02”
I regnskabet er der bl.a. afsat beløb
til kalkning af kirken, belysning af
kirke og gangareal mod øst, indkøb
af maskiner til kirkegårdsarbejdet.

Nyt fra formanden:
PU møde- sognehuset
Ombygning af kapel

Jørgen

- Positiv stemning i PU vedr. bygning
af nyt menighedshus. 19.april skal
Helge (PU) og borgmesteren mødes
for at drøfte mulig anvendelse af
Øsby skole til formålet.
-Sognekoordinatorstillingen er
bevilliget for 3 år.
- Der er afsat 93.000 kr. til
ombygning af kapellet til brug for
graverne. Arbejdet er beskrevet og
sat i gang.
- Ang. opgravning af urne: Steen
Christensens svar på vores
henvendelse er taget ad notam.

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra præsten:
-Udefrakommende vielser
-Camino rundvisninger
-Synligt kirketårn
-Konserveringsarbejde i kirken
-Brolægning af arealet
imellem rampe og
indgangsdør til kirken

Peder

- MR er positiv over for
udefrakommende vielser. Hvis
søgningen bliver for voldsom, tages
spørgsmålet op igen.
- Der søges frivillige til rundvisning i
kirken ved besøg af Caminovandrere.
Fast dag foreslået.
Åbningstider for kirkerne annonceres
i ny Caminofolder: Forslag
Aarø 09-21 (påske-efterårsferie)
Øsby o8-20 ( samme)
Automatisk lås på kirkedørene
sættes i værk.
-Forespørgsel ang. styning af den
store lindeallè pga. udsyn til kirken.
MR afviste sagen.
- Konserveringsarbejde (stuk mm.)er
lovet færdigt inden konfirmationen.
Orgelrensning i uge 21 og 22.
- Af hensyn til kørestolsbrugere
arbejdes der på at skaffe midler til at
fortsætte den brolagte rampe helt til
kirkedøren.
- Skærtorsdagsspisningen havde 75
gæster.

Nyt fra div udvalg

?

-Sogneudflugten bliver omtalt i den
nye Øsbypost. Der er plads til flere
deltagere.
- Elsebeth indkalder til møde i
byggeudvalget ang. de ”store”
bygninger: konfirmandstue,
præstegårdslade mm.
- Niels arbejder videre med belysning
af kirke og gangareal. Ide om lys på
østgavlen, som giver synlig kirke fra
den side.
- Budgetudvalget mødes inden 2.5.
Budgettet skal vedtages 6.6.

Nyt fra personale

Lise

Mange dåbsklude på lager. Der
strikkes stadig.

Lukket punkt

Intet

Øsby og Aarø Kirker
Evt

Slut kl. 18

Spise

Visioner

18.00-18.30

Alle

18.30-21.30

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

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

-Betaling af forplejning ved MRmøder blev debatteret. Endte med
enighed om status quo.
-Kirkesynsdatoer inden
budgetfremstilling.
-Årsberetning på sognemødet
og/eller i Øsbyposten

Grundig og engageret gennemgang
af igangværende og fremtidige
planer og visioner.

