Øsby og Aarø Kirker
Referat maj 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Elsebeth
Referent: Ellen

Dato: 2/5

Ordstyrer: Marianne

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Annette, Marian

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30- 18.40

Referatet blev godkendt
”Kom maj, du søde milde”

Budget
Regnskab- lønninger

Thyra

18.40-20.00

Thyra gennemgik budgetudvalgets
forslag til Budget 2019.
Der blev foretaget enkelte
opjusteringer af beløb, og budgettet
skal underskrives på junimødet.

Nyt fra formanden
- Svar fra PU vedr. lokaler på
skolen
- mm

Jørgen

20.00-20.25

Svar fra Helge Jacobsen: Skolen
uaktuel som sognehus. Tidsplan i
løbet af efteråret angående evt.
bygning af sognehus.
Næssamarb.: Møde 3.5. bl.a. ang.
sognekoordinator, samarbejdet mell.
kirkesangere og organister. (Jørgen
vil foreslå nedsættelse af udvalg,
som skal forsøge at minimere vikarudgifter, evt. med personalekonsulent Jacob Lysemose som
medlem).

Nyt fra præsten

Peder

20.25-20.30

Intet

Kaffepause

20.00 20.15

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra div udvalg

20.15-21.00

Aktivitetsudvalg

Marianne

Bygningsudvalg

Niels/

14.juni udendørs gudstjeneste Aarø
9.aug. i kirken (musik fra Ellegård)
15.aug. møde med planlægning af
kommende arrangementer.
Elsebeth evt. stand-in for Marianne??
Niels: Sat el-lås i kirkedøren Peder
foreslår lås til sakrastiet. Renovering
af epitafier ikke helt på plads. Nye
komponenter til ventilation.
Nyt tilbud indhentes til maling af
vinduer i præstegården.
Elsebeth: Laden ved præstegården
skal bevares, men trænger til en let
istandsættelse. Der indhentes
overslagspris. Forespørgsel hos graverne, om der er tid til hjælp med
arbejdet. Forespørgsel i stiftet ang.
håndtering af det kasserede
kirkeinventar, der opbevares i laden?
Arbejdet med forsatsdøre i
præstegården sættes i gang.
Der bibeholdes eet toilet på Aarø.
Brugen af konfirmandstuen, der skal
bevares, vil søges overdraget til
Caminogruppen og Beboerforeningen for Øsby og omegn. De vil modsat MR have mulighed for at søge
fondsmidler til en gennemgribende
renovering. Bygningen kan evt. også
rumme Lokalhistorisk forening.
Indgangsdøren tænkes flyttet med
adgangsvej fra Øsby Søndergade.

Elsebeth

Forslag til dato for bygningssyn:
15.5. eller 24.5. kl.15.30 v/færgen.
Aftales nærmere med Jørgen.

Nyt fra personale

Lukket punkt

Lise

21.00

Salmesang på Plejehjemmet 3.5.

Intet

Øsby og Aarø Kirker
Evt

Kommende møder:
Kommende møder i 2018: 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
Peder Kristiansen

Næsfest 8.6.: Tilmelding til Jørgen

