Øsby og Aarø Kirker
Referat August 2018 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marianne
Referent: Marianne

Dato: 8/8 2018

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Peder, Ellen, Lise

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse: Læse/skimme personalehåndbogen
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang
Kvartalsrapport

Thyra

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30-18.40

Du danske sommer…
Referat godkendt

18.40-19.00

Der er et reelt overskud på 40.000

Donation til Dannevirke –
beløbsstørrelse?
Nyt fra formanden
Landemode 7/9 tilmelding
Camino beløb øremærkes?
Fællesmøde 14/8 (se Jørgens
mail fra 14/7)
Opfølgning af div projekter i
kirken

500,-kr vedtages
Jørgen

19.00-19.30

Niels srger for tilmelding og bestiller
bord til landemode
-Camino regnskab gøres op til januar
Peder komme med et kontonr, så
pengene kan overføres. Afventer
stadig at camino gruppen opretter
mobil pay.
- Jørgen og Elsebeth deltager i
mødet 14/8:
Menighedsrådets holdning er, at vi
har brug for et sognehus der
indeholder et stort lokale, køkken,
samt medarbejderlokaler der skal
ligge i forbindelse med kirken. Derfor
er der ikke umiddelbart interesse i
brug af børnehavehuset.
-Byggeudvalg mødes hurtigt i forhold
til ansøgninger- dato planlagt til
30/8: præstegårdsladen, reparation
af blytag er godkendt, men vi skal
selv betale.

Øsby og Aarø Kirker
Bruno er i gang omkring revner i
sakrastiet
Belysning af kirkegård: tilbud, samt
kort over kirkegården skal
medsendes til provstiet til
godkendelse (Niels)
Nyt fra præsten

Nyt fra div udvalg

Ikke tilstede

Marianne

19.30-19.45

Der planlægges i grove træk
omkring 11/10 og emnet kommer på
til næste møde

Anette

19.45-20.10

Mikaela og Lise været på et rigtig
godt kursus.
Mikaela ønsker klaver til Årø kirke.
Dette vurderes senere. Tilbud
vurderes.
Stillingsbeskrivelse udarbejdes til
sognekoordinator.
Der er forespørgsel på vogn til
transport at remedier – dette
godkendt

Anette/Alle

20.10-20.30

Udsættes til efter fællesmødet 21/8

Elsebeth

20.30-21.00

Henlægges til byggeudvalget der
laver prioriterings liste til næste mr
møde

Kulturudvalg:
Forslag 11/10 årsberetning
incl sangaften?
Nyt fra personale
Incl kaffe

Personalehåndbogen
Justeringer
Prioritering af opgaver efter
kirkesyn
Lukket punkt

Evt

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

Nyt mobilpaynr 23652

Øsby og Aarø Kirker

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

Ikke tilstede

