Øsby og Aarø Kirker
Dagsorden Marts 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marian
Referent: Marianne

Dato: 6/3

Ordstyrer: Niels

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Ellen

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse:
- Tænkeboks omkring emner til gudstjenesteudvalget
- Samarbejde med lokale foreninger omkring aktiviteter
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30

Velkommen lærkelil

Godkendelse af regnskab

Thyra

18.40

Vi vil søge om videreførsel af
restbeløbet til ikke udført
anlægsarbejde på 322.756,00 til evt
forbedring af varmeanlægget i kirken
i Øsby, hvis det bliver nødvendigt.
Årets driftsoverskud indgår i
menighedsrådets frie midler, som
ikke er øremærket Ved anvendelse
inf provstiet.
Regnskabet er gennemgået
Der søges om udsættelse med
endelig godkendelse til 3. april og
indsendes uden møde forud.

Nyt fra formanden

Jørgen

19.00

Næsmødet: der arbejdes fortsat på
øget samarbejde i forskellige
retninger. En arbejdsgruppe på
tværs arbejder på dette

Nyt fra præsten

Peder

19.20

Personalet taler videre om behovet
for ugemøder

Ugemøder imellem personale?
Drøftelse af forslaget om en
fælles Facebook side for Næssets
foreninger

Vi er ikke klar til en fælles
facebookside udad til.
En intern FB gr bestående af de
lokale foreninger er aktuelt, så der
kan koordineres datoer/aktiviteter.

Øsby og Aarø Kirker
Der besluttes at Peder tager kontakt
til Mikaela om at oprette.
Nyt fra div udvalg

Marianne

19.40

Aktivitetsudvalg
Opgave overdragelse og
inddragelse af sogne koordinator i
udvalgets opgaver i en
forsøgsperiode

Byggeudvalg
Ref. Møde byggeudvalg 5/3

Nyt fra personale

Div projekter er afsluttede eller er
undervejs (præstegårdsladen) og
derfor sættes fokus på sognehuset
jævnfør brev til provstiet 27/2 –
endelig svar afventes fra deres
næste møde. Der forventes besøg til
forskellige sognehuse til inspiration.
Lys på kirkegården er bestilt –
tidspunkt for udførelse er endnu
ukendt pga travlhed
Præstegården er en bygning vi
prioriter højt at vedligeholde på
bedst tænkelige måde, da det er en
værdi for vores sogn, at præsten er
bosiddende og er medborger i
lokalområdet. Bygningen skal være
attraktiv at bo i

Elsebeth

Kaffe

Ønske om Anette E til at deltage i
møderne, følge op på aftaler,
koordinere til blad (generelt
koordinere), opslag om aktiviteter,
sikre overgange ved nye medlemmer
i udvalget mm. Konkluderet som
vedtaget 3 timer/mdr
Forslag om at Lises timer i stedet
anvendes til månedlig kaffe/sang
møder for pensionister i sognehuset.
Dette punkt behandles i
aktivitetsudvalget

20.00

Lise

20.05

Der skal købes en lampe til klaveret i
sognehuset – godkendt
I alt ifølge forslag fra Mikaela kr
16.700 til Årø (flytbar klaver + stativ,
bænk og lampe) – dette godkendes.
Lise taler med Mikaela om dette,
måske kan der gives rabat

Øsby og Aarø Kirker
Babysalmesang slutter næste uge og
der holdes koncert med deres
familier.
Skilt til div opslag, sættes på til
næste møde (se tidligere udsendt
materiale)
Gudstjenesteudvalg nedsættes

Niels

20.20

Der uddeles emner som inspiration
til et kommende udvalg at kunne
arbejde med. Gennemgås som
oplæg og til eftertanke, så der kan
nedsættes et udvalg på Maj mødet

Peder

21.20

17.40 tages færgen til Årø
21.15 hjem
Jørgen varetager bestilling af mad

Ideer indsamles til udvalget

April møde på Årø
Aftaler om mødetidspunkt og
dagsorden

Vinsmagning og snak om altervin
Jørgen hjælper med udarbejdelse af
dagorden/rækkefølge

Lukket punkt

Evt.

21.25

Hjørnet ved præstegården Øsby
Nedergade. Løs snak om muligheder
for forskønnelse

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

Øsby og Aarø Kirker

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

