Øsby og Aarø Kirker
Referat juni 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Anette
Referent: Ellen

Dato:6/6

Ordstyrer: Marian

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: ingen
Anette E deltog

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Gennemse budget
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Godkendelse af referat
Dagens sang

Kommentar / Referat / Beslutning:
Ref. godkendt
Danmark, nu blunder den lyse nat

Godkendelse af budget

Thyra

Nyt fra formanden
Næsfest
Dåb uden for gudstjenesten
Landemode

Jørgen

15

*Budget blev gennemgået på majmødet og
underskrevet på junimødet.
Øsby Sogns Menighedsråd. CVR-nr. 54218214.
Budget 2019. Bidrag budget afleveret d.06-062018 14.49
*8 deltager i festen i Hoptrup.
*Forslag om omk. 3 muligheder for lørdagsdåb i
løbet af året. Datoerne oplyses på forhånd på
hjemmesiden.
Aftalt dåb lø.d.18.august.
*Landemode fr.d.7.sept. Tilmelding på
augustmødet.

Nyt fra præsten
Pusleplads på toiletterne Øsby
og Årø
Landsbygudstjeneste

*Lise snakker med graverne om eventuelle
praktiske løsninger på puslepladsforslaget.
*Drøftelse af forslag om udendørs gudstjenester på skift rundt i sognets landsbyer. Evt.
en gang om året. Gudstjenesten tilrettelægges
af personer fra den/de pågældende landsby(er)
(organisation, salmevalg mm.)
Forsøget starter i år i Kvistrup (m.fl.) 26.aug.

Nyt fra bygningsudvalg

*Kirke- og præstegårdssyn
Gennemgang af udvalgets bemærkninger på
Aarø og i Øsby.
Synsprotokollen blev underskrevet.
Forslag om udarbejdelse af en prioriteringsliste.
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Nyt fra kulturudv.

*Der er penge til at starte rep. af
præstegårdsladen. Tilbud er indkommet.
*Ved eva. af sogneudflugten udtalte flertallet
stor tilfredshed med turen. Enkelte anførte, at
informationsmængden måske var rigelig stor,
samt ærgrelse over de ting, der ikke blev nået.
Sognets deltagere har udtrykt stor glæde ved
turen, og der arbejdes på gentagelse næste år.

Nyt fra personale

*Michaela må købe 20 st. Højskolesangbøger.
*Sognekoordinatoren ønsker sig skærmbriller.
*Personalet hjælper i Folkekirketeltet ved Stafet
for Livet.
*Personalehåndbogen burde justeres. Punkt på
næste møde.

Lukket punkt

Intet

Evt

Intet

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

Underskrift fra menighedsråd

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