Øsby og Aarø Kirker
Referat Januar 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Anette
Referent: Ellen

Dato: 9/1

Ordstyrer: Marian

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Marianne

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Kommentar / Referat /
Beslutning:
Ref. godkendt
Spurven sidder stum bag kvist

Godkendelse af referat
Dagens sang
Nyt fra formanden

Tid

Jørgen

Ang. prioriteringslisten i forhold til
kommende arb. i og på kirken:
Rækkefølgen og beløbsangivelserne
(også den omfattende kalkning) er i
orden, og Jørgen sender listen til PU.
Jørgen og Elsebeth deltager i møde
ang. start af fælles regnskabskontor
d.31.jan.

Nyt fra præsten
- Samarbejde med Aarø
vingaard
-Flemming 60 års fødselsdag

Peder

Positiv holdning til Peders forslag om
samarbejde med Jacob Lei, Aarø
Vingård om altervin.
Evt. vinsmagning i forbindelse med
et MR-møde.
Jørgen kontakter de to andre
menighedsråd ang.
gave/arrangement ved Flemmings
60-års fødselsdag.
Peder lægger nu gudstjenesteplan
(med næskolleger) for kommende
halvår. Peder agter at lægge gudstj.
hver søndag på Aarø og kun hveranden i Øsby i sommerugerne 26-32
(modsat resten af året).

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra div udvalg

Byggeudvalg
Aktivitetsudvalg

Elsebeth indkalder til møde.
Anette

Rømøturen d.26.maj kører på
skinner … med bus. Alt ok.
Lise klarer FB vedr. arr. d.16.jan.
Hjælpere: Else, Jørgen, Johnny og
Solveig. Ellen køber blomster.
Lennart Madsen 5.feb. på Aarø.
Anette har aftalt bagning med
Erving. Marian ordner resten.
Foredraget er oplagt for historieinteresserede, så derfor opslag i div.
relevante grupper på FB.

Regnskab

Thyra

Kort gennemgang af status på
nuværende.
Nye momsprincipper på dagsordenen
til næste møde.

Nyt fra personale

Lise/Anette

Anette E.: Skiltet ved vejen er i
stykker. Anette bedes undersøge
muligheder for større og tydeligere
skilt (i øjenhøjde og læseligt fra bil).
Niels arbejder fortsat med forsk.
muligheder for at forbedre
temperaturen ved orglet.

Evaluering af adventstiden.

Anette/alle

Generel tilfredshed med de mange
og forskellige arr. i december. God
tilslutning. Stoledepot i kirken d.24.
kunne være praktisk.
Tidspunkter for juleaftensgudstj.
Aarø-Øsby på dagsordenen til
feb.mødet.
Ligeledes nedsættes på det møde et
gudstjenesteudvalg.

Arrangementer, julehjælp,
gudstjenester m.m

Julehjælp: Domprovsten ser på
problem ang. bogføring. Samvirkende Menighedsplejer kan evt.
bruges.
Forslag om indsamling til formålet
ved nogle udvalgte gudstj. i
efteråret. Enighed om at hjælpen
forsat skal være naturalier.

Øsby og Aarø Kirker
Lise videregiver ros for pyntning af
kirken.
Faklerne positivt modtaget.
Lukket punkt

Evt

Dato for mødet d.5.6. ændres på
næste MR-møde

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 6/2,6/3,3/4, 1/5, 5/6, 7/8, 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

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

