Øsby og Aarø Kirker
Referat Februar 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Peder
Referent: Ellen

Dato:6/2

Ordstyrer: Lise

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Flemming, Jytte var der i stedet

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Alle

18.30-18.40

Godkendt
Sneflokke kommer vrimlende

-Fakturering

Jytte

18.40-19.10

-Fredet gravsted og ansvar
omkring vedligehold

Niels

Fremsatte et ønske om at kunne
nøjes med at fakturere/sende
regninger én gang om året.
Konklusionen blev: I år uændret, fra
2020 udsendes regn. for hele 2020 i
juni, og i 2021 udsendes den årlige
regn. i januar.
Niels prøver at undersøge forholdene
omk. en aktuel henvendelse og fakta
ang. procedure v. bevaringsværdige
/fredede gravsteder mere generelt.

Orientering omkring regnskab
2018

Thyra

19.10-19.40

Thyra orienterede om foreløbigt
regnskab for 2018.
Bem.: Der kan kun udbetales
kørselspenge ved afløsning af
organist og kirkesanger efter
forudgående aftale. Momsberegning
fra 2018 efter princippet ”Indtægter
i forhold til udgifter”.

Nyt fra formanden:

Jørgen

19.40-20.10

Michaelas kvindekor har 20-års
jubilæum. Det tænkes fejret d.5.maj,
bl.a. med en reception for
nuværende og tidligere medlemmer
af koret. Besked til Michaela ang.
budgetaftale: Omk. 100 kr.pr.kvinde.
Årsberetning offentliggøres i Æ
Øsbypost (udkommer lige inden
påske) og på MRmødet 1.maj. Skal
annonceres.

- 20 års jubilæum/reception
kvindekoret – Økonomi

- Årsberetning? Hvordan?
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- PU svar på ansøgning vedr
kloak på Årø

PU har bevilliget penge til renovering
af kloak på Aarø.
Positiv indstilling til et fælles
regnskabs-kontor. Pernille Reschat,
Vilstrup repræsenterer området i et
nedsat udvalg.

- Referat fra møde vedr fælles
regnskabskontor
- Fastsætte mødekalender
(alle)
Nyt fra præsten:

Mødekalender: 5.juni flyttes til d.12.
Peder

20.10-20.30
(incl kaffe)

Peders forslag om flytning af
juleaftensgudstjenesten i Øsby til
15.45, samt afkortning af gudstj.
(Ex: minus ind- og udgangsbøn) til
ca. 40 min. faldt i god jord.
Aarø fortsat gudstj. kl.14.
Forslag om et kort ugentligt personalemøde. Undersøges fortsat.
Deltagere? Omfang? Sted?

20.30-20.40

Niels hjælper d.27.2. kl. 16 (der skal
slæbes instrumenter ind)
Michaela laver annonce om 27.2. til
Ugeavisen.
Tilfredshed med arrangementerne
(også mængden) et tungt udvalg
med meget arbejde. Måske kunne
frivillige aktiveres mere.
Forslag til næste næsmøde:
Samarbejde om større forårsarr.,
som kan gå på skift kirkerne
imellem. Giver bedre muligheder
rent økonomisk.

Tidspunkter for
julegudstjenester på Aarø og i
Øsby

Nyt fra div udvalg
Aktivitetsudvalg:

Marianne

- Frivillige hjælpere 27/2+5/5
- Kort ref fra sidste møde
20.40-20.50

- Byggeudvalg opfølgning ift
præstegårdladen og ventila-

Elsebeth indkalder udvalget til møde
ang. præstegårdsladen mm.

Elsebeth

tionsanlæg, samt rep af
epitafier

Epitafierne er færdigrestaureret.

Diskussion om samarbejde
med div foreninger på næsset
omkring aktiviteter.
Invitation? Hvordan? idebank?

Medlemmer

Nedsættelse af

alle

gudstjenesteudvalg

20.50-21.05

MR skal være udfarende ift. et
samarbejde med lokale foreninger.
I tænkeboks til næste møde.

21.05-21.15

Der afsættes en time på næste MRmøde til en start på diskussion, ideer
mm. ang. gudstjenesten.

fra
aktivitetsudv.
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Nyt fra personale
-Varme i kirkerummet
-Ønsker om klaverbænk

Lise

21.15-21.30

Stadig et problem med kulde ved
orglet. Niels prøver kontakt til firma
for afklaring af problemet, som
måske hænger sammen med
isætning af forsatsvinduer.
Michaela må købe klaverbænk til
sognehuset. Stadig ønske om klaver
til Aarø og sognehus. Hun finder
priser til næste møde.
Anette E. forslag ang. skilte
behandles på næste møde.

Lukket punkt

Intet

Evt

Ellen fik bevilliget penge til servering
af morgenmad i Sognehuset til
indsamlerne ved Folkekirkens
Nødhjælps landsindsamling d.10.3.
Anette fortalte om nyt strikkeinitiativ: Huer til danske soldater i
Kuwait som julegave.
Bevilliget 1000 kr. til opgaven.

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 6/3, 3/4, 1/5, 12/6, 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
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