Øsby og Aarø Kirker
Referat oktober 2018 menighedsrådsmøde
Dagsorden
Referent: Ellen

Dato: 3/10

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.00-21.30

Afbud: Marianne
Lise (Michaela var stedfortræder)

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Vedhæftet revision protokol og revisionspåtegning, kirke prioriteringsliste og stabilisering
af korgavl og sakristi
Gør dig overvejelser omkring at etablere sognehus i/på Øsby skole (sløjdsal eller gymnastiksal)
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Mødes på kirkevej 7 og følges
på skolen for at kigge lokaler

Alle
Thyra
undtaget

18.00-18.30

De nævnte lokaler blev besigtiget,
mulighederne overvejet og vurderet.
Ingen konklusioner før mere
specifikke forventninger og ønsker til
et sognehus er afklarede.

18.30-18.40

Referat godkendt
”Septembers himmel er så blå”

Godkendelse af referat
Dagens sang
Behandling og godkendelse af
revisionsrapport for regnskab
2017

Thyra

18.40-18.55

Revisionsrapporten for regnskab
2017 er gennemgået og godkendt.
Vedr. stk. 10, 11, 13 og 14: Der
udføres gennemgang af bogføringsmateriale, bankudskrifter og
graverlønninger af formand og valgt
kasserer.
Godkendelse af endeligt budget for
2019 på næste møde.

Nyt fra formanden:
-Orientering generelt

Jørgen

18.55-19.10

-Forslag/skitse ang. lys på kirke og
kirkegård er afsendt til kirkegårdskonsulenten. Dickmann er i gang
med forsatsdøre i præstegården.

-Fælles regnskabskontor for
sognene, med ansættelse af 2
personer – hvordan
-Færdiggørelse af Epitafium

-Provstiudvalget skal indkalde til
møde ang. forslag om fælles
regnskabskontor med 2 ansatte.
-Renovering af epitafium sættes i
gang snarest. Vigtigt at det anslåede
tidsforbrug bliver overholdt!
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-Rapport fra arkitekt
-Gennemgang af
prioriteringslisten evt tilføjelser

-Bygningsudvalget ser på rapport fra
arkitekten og forbereder udspil (evt.
prioriteret) til menighedsrådet.
(Elsebeth indkalder).

-Rep af revner i kor og sakristi

-Der sendes ansøgning om penge til
Provstiudvalget til udbedring af
revnerne i kor og sakristi.
(Der skal isættes ankre gennem
murene, usynligt fra kirkerummet).

-Julefrokost/dato/sted/form

-Julefrokost hos Jørgen d.5.dec.
kl.17.30. Der startes med et kort
MRmøde. Niels tager sig af noget af
det praktiske (sammen med Karen).

-Referat fra møde med
domprovst 25/9
- lokaler på skolen
- Revurdering af udvalg for
sognehuset
- Arkitekt

Alle

19.10-20.00

Kaffe + summe

Alle

20.00-20.15

Nyt fra præsten
-Genindbinde salmebøger

Peder

20.15-20.30

-Overvejelser/holdninger
omkring gudstjeneste på
plejehjemmet udført af L P
Melchiorsen.

-Skal dåb-nadver-nummertavlerne evt. fjernes?

Wilhelm Fabricius kommer til næste
møde for at redegøre for skolens
holdning til de omtalte
lokaleforhold/ønsker.
Jørgen vil ansøge PU om midler til
indledende arkitektarbejde.
Positive tilkendegivelser ang.
bevaring af Kirkevej 7 som hjemsted
for gravernes virksomhed.

-Beslutning om at indhente tilbud på
genindbinding af 50 stk. salmebøger.
(gode erfaringer fra Halk kirke).
-MR bakkede op om Peder som
præst ved gudstjenester på
Plejehjemmet, bl.a. også på grund af
hensyn til de ældre.
L.P. Melchiorsen er velkommen som
gæst hos beboerne og som afløser.
-Nummertavlerne bliver hængende,
men dåbsnumre fjernes. Præsten
annoncerer i stedet salmen ellers,
hvis der er plads, står nummeret på
de alm. tavler.
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Planlægning af
menighedsmødet 11/10

Alle

20.30-20.50

Velkomst ved ?
Formanden giver en kort redegørelse
for rådets arbejde.
Der uddeles ”Bobler” til bordene
(mindst et MR-medlem ved hvert
bord).
Flg. emner/bobler diskuteres:
Gudstjenesten (Niels)
Sognehus (Marianne/Jørgen)
Kirkegård (Marian)
Menighedsråd (Peder/Elsebeth)
Opsamling af diskussionen ved
bordene (udvalget ?)
På et tidspunkt serveres tapas
(Susanne fremstiller).

Nyt fra div udvalg generelt

20.50-21.00

Aktivitetsråd: Stort arr. 27/2

-Tine Lilholt er bestilt
”Musik og Farver”.
-Sogneudflugt til Rømø
Søndag d. 26.maj 2019

Status på underudvalg hvem, hvordan, hvorfor,
hvornår?
-Sognehus (Jørgen, Peder,
Marianne)Skal hele mr arbejde med
dette, da det nuværende handler om
et hurtigere forløb end ventet)?

-Politik for billeder i det
offentlige rum (personer)?
-Gudstjenester(personer)?
-Kirkegårdsplaner(Niels og
Marian)

21.00-21.15

Punktet udskydes til næste møde
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Nyt fra personale

Michaela

21.15-21.25

-Generel tilfredshed fra Lise og
Michaela. Sidstnævnte efterlyste
beslutning vedr. klaver i Aarø kirke.
Der indhentes oplysning/tilbud på et
lille klaver (ikke megen plads i
kirken).
-Flemming anmodede om køb af
stander til brochurer i våbenhuset.
Det blev bevilliget.
Nye lys til juletræerne i kirken.
-Mand.d.8.10. mødes kontaktpersoner på Næsset med Jacob
Lysemose (præster og menighedsrådsformænd er inviterede).
Samarbejdsmødet er i Sdr.Vilstrup.
-Annette S. udfærdiger sammen med
Annette E. stillingsbeskrivelse for
sognekoordinator. Afleveres til
Jacob Lysemose mand.d.8.10.

Lukket punkt

Intet

Evt

Intet

Kommende møder:
Kommende møder i 2018: 7/11-5/12
2019: 9/1, 6/2, 6/3, 3/4, 1/5, 5/6

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