Øsby og Aarø Kirker
Referat April 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Jørgen planlægger/bestiller mad

Dato: 3/4

Referent: Ellen

Tidspunkt: Færgen tages 17.40-hjem 21.15

Ordstyrer: Elsebeth

Sted: Vingården Aarø

Afbud: ingen

Forberedelse:

Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Alle

18.00-18.10

Ref. godkendt

Godkendelse af regnskab

Thyra

18.10-18.20

Årsregnskab 2018, som blev gennemgået på
martsmødet, blev godkendt.
Øsby Sogns Menighedsråd, CVR-nr.
54218214, Regnskab 2018, afleveret d.0304-2019 13:13.

Nyt fra formanden
- Planlægge møde for beskrivelse
af behovet for et sognehus/brug
af gymnastiksalen på Øsby skole
-Kordegn –konsekvens ved tilkøb
af ekstratimer

Jørgen

18.20-18.40

Med baggrund i et årelangt ønske
(historikken blev foreslået nedskrevet) om et
funktionelt sognehus blev domprovstens
henvendelse om beskrivelse af konkrete
ønsker/brugs-tidspunkter mm. diskuteret.
Jørgen påtog sig opgaven med udformning af
et skrift, som han rundsender, så der er
mulighed for kommentarer.
Anette E.s timer (overenskomst) blev søgt
klarlagt. Konklusion: Den nuværende
fordelingsnøgle bibeholdes, og man ser,
hvordan året forløber.

Nyt fra præsten

Peder

18.40-18.55

Peder orienterede om det flag, som han har
udformet. Det er tænkt som et flag, der kan
forene dansk- og tysksindede i Sønderjylland
og Slesvig. Yderligere oplysn. hos Peder.
MR ville gerne have været orienteret før
hejsningen på kirkens flagstang.
Der er styr på Skærtorsdag i kirken. Peder
orienterer de frivillige.
Lise tjekker ”ta’-tøj” mm.

Nyt fra div udvalg

?

18.55-19.05

Udflugten d.25.5. bliver annonceret i Æ
Øsbypost med tilmelding mm.
Jørgen har kontaktet Bruno. Der er grønt lys
for at lave udluftningshul i døren ved
sakristiet. Beslutning om udformning på
næste møde. Der foreligger forslag.

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra personale
Skiltetyper – hvordan skal det se ud

19.05-19.15

Niels og Anette E. tager sig af beslutningerne
om udformning og placering af skilt.
Lise efterlyste det lovede Dankort. Thyra vil
iværksætte anskaffelsen.

Anette E

og hvor skal det stå?
Fastsættelse af dato for årets kirkesyn

Elsebeth

19.15-19.20

Elsebeth rundsender Doodle til de
involverede.

Lukket punkt:

Jørgen

19.20-19.25

Behandlet

Niels

19.15-19.30

Simonsens familiegravsted er registreret som
fredet, hvilket betyder, at Øsby kirke har
forpligtelsen til at vedligeholde gravstedet.

19.30- båden

Vi spiste dejlig sandwich med gallowaykød
og som det vigtigste i forhold til evt. valg af
altervin:
Vi smagte hvidvin, rødvin, rødvins- og
æblelikør og til sidst rosevin.
Holdninger og afgørelse på næste møde.

Regning fra Næssets kloakservice
Evt

Vinsmagning og mad

sejler

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 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

