Øsby og Aarø Kirker
Referat Maj 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Niels

Dato:1/5

Referent: Ellen

Tidspunkt: 18.30-21.30

Ordstyrer: Marianne

Sted: Kirkevej 7

Afbud: Elsebeth

Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

alle

18.30-18.40

Godkendt
Kom maj, du søde, milde

Fremlæggelse af årsberetning,
som skrevet i Øsbyposten

Jørgen

18.40-18.45

Jørgen læste beretningen, som bliver trykt i
Øsbyposten. Kun rosende kommentarer.
(Øsbyposten udkommer engang i næste uge).

Kvartalsrapporten for 1. kvartal

Thyra

18.45-19.00

Thyra gennemgik kvartalsrapporten. Ingen
overraskende budget-overskridelser. Den
udsendes til MR-medlemmerne.

Nyt fra formanden
- Tidsplan for udbud af
præstegårdsjord.
Reklamer på hjørnet ved
sognehuset

Jørgen

19.00-19.20

Forpagtningen af præstegårdsjorden skal
annonceres i august. Jørgen og Niels kigger
på jordstykkerne på Brændbjerg.
Reklameskilte begrænses foreløbig til kbm.s.
Jørgen tager kontakt til Johan ang. en
eventuel fremtidig ændring.
Liste over fredede gravsteder kan fås ved
domprovsten.
Kirkesyn: Præstegården 8.5. kl.16.
Aarø 9.5. kl.15.40
Niels sørger for synsprotokollerne.

Nyt fra præsten
- Evaluering af
skærtorsdagsmiddagen
- Biogasanlæg i Sode, skal vi gøre
indsigelse (se vedhæftede fra
Halk-Grarup)?

Peder

19.20-19.40

Menighedsrådet i Øsby har ingen
indsigelsesret i forhold til biogasanlægget.
Skærtorsdagsspisningen er måske ved at få et
rigeligt stort omfang (madmæssigt). Formen
blev diskuteret og kan evt. tages op igen i det
nedsatte gudstjenesteudvalg.

Nyt fra div udvalg

Marianne

19.40-19.50

Michaela laver plakat snarest.

- tilmelding sogneudflugt
Nyt fra personale

19.50-20.00
Anette og Lise

20.00-20.10

Ang. jubilæet søndag: Ellen (og Niels) tager
imod maden (til 55 fra Eva) i menighedshuset
kl.18.30 og sørger for at bordene er klar.
Michaela: Klaver til Aarø d.24.5.

Øsby og Aarø Kirker
Jørgen/alle

20.10-20.20

Niels medbragte forslag fra Bruno. I forhold til
respekt for rummet (og alteret) enedes man
om et forslag med kløverformede huller (i et
eller andet mønster).

Brug af kirkens facebookside

Marianne

20.20-20.40

Diskussion om kirkens brug af Facebook. Helst
kirke/sognerelaterede opslag. Anette S.
efterlyste kursus i en måske mere effektfuld
brug af de sociale medier.

Nedsættelse af

Alle/Niels

20.40-20.50

Udvalgets foreløbige kommissorium:
Hvad vil vi med vores kirkeliv?
Gudstjenestetyper og – planer.
Udvalget: Peder, Niels, Elsebeth

Beslutning om placering af
udluftningshuller i døren til
sakristiet

gudstjenesteudvalg ifølge møde
6/3
Godkendelse af altervin

Enighed om at vælge rødvinslikøren. Peder
samarbejder med Jacob om anvendelse af
den, evt. i ændret udgave.

Peder

Lukket punkt
Evt

20.50-?

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 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

Thyra: Budgettet skal behandles inden endelig
godkendelse på junimødet.
Møde ti.d.14.5. kl.15.
Marian: Anmodning fra Aarø om mere kendte
salmer. Peder bad om reaktioner i de aktuelle
tilfælde, så han bedre kunne handle på det.

