Øsby og Aarø Kirker
Dagsorden juni 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Lise
Referent: Elsebeth

Dato: 12/6

Ordstyrer: Anette

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Peder, Ellen og Marianne

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang

Godkendelse af Budget 2020

Tid

Kommentar / Referat / Beslutning:
Referatet blev godkendt
Sang: ”Du danske sommer, jeg elsker dig”
Vi mangler at underskrive referat fra MR-møde i
maj og Budgetmøde 2020. Skal underskrives ved
næste møde.

Thyra

Nyt fra formanden
-Hynder til bænkene i kirken
(prioritering 2019)?
-Næssamarbejdet

Forud har der været afholdt et særskilt
Budgetmøde den 23. maj 2019.
Det er vigtigt, at vi i 2020 skal overholde budgettet
uden ekstra omkostninger. Det gælder både indkøb
og forbrug af timer, som vi skal være ret skarpe
på.
Budget 2020 er godkendt: Øsby Sogns
Menighedsråd, CVR-nr. 54218214 Budget 2020.
Bidrag budget afleveret d. 12-06-2019, 16:48
Der afholdes møde med Provstiudvalget den 20/6
kl. 12.30 i Øsby Sognehus, hvor emnet er
ansøgningen om opførelse af et nyt Sognehus.
Vi laver en første prioritet på at få syet nye hynder,
som ikke længere bindes sammen med maling af
Øsby kirke indvendig. Midlerne til hynderne findes
ved at bruge restbeløbet fra renovering af kirken
indvendig, efter udgifterne til ventilationsanlægget
er afholdt. Når vi kender restbeløbet ansøges PU
om tilladelse til at dette anvendes til nye hynder.
Der er lagt op til et bredere samarbejde mellem
Næssets sogne ved at invitere Starup med i
samarbejdet.

Nyt fra præsten

Elsebeth

Indsatsen i forhold til at udarbejde ”Æ Øsby Post”
forholder sig således, at vi tilstræber, at bladet

Øsby og Aarø Kirker
bliver udgivet til tiden fremfor at lægge vægt på
antallet af artikler.
Fremover bliver Anette Eilers fungerende tovholder
for bladet. Anette indsamler materialet. Alle
medlemmer af Menighedsrådet forsøger, at være
behjælpelig med at finde skribenter til bladet, fx
om Sogneudflugt, andre begivenheder eller bare
relevante emner.
Nyt fra div udvalg:

Anette

Hvordan skal vi reklamere for
vores arrangementer sæson
2019/2020
Hvad skal kaffen koste?

Til næste møde laver Lise en liste over, hvor
plakaterne for arrangementerne hænges op.
Vi vil fortsat gøre flittigt brug af de sociale medier,
når der gøres reklame for arrangementerne.
Mikaela gør en fint arbejde her.
Fremover vil vi differentierer priserne på
arrangementerne, således at de reelle udgifter
afspejles i personprisen.
Kaffe og kage normalpris = 40 kr./person

Hvor mange arrangementer
ønsker menighedsrådet inden
jul/ efter jul.
Fælles fodslag for hvor mange

Vi arbejder hen i mod at lave fælles arrangementer
for hele Næsset, således at alle sogne deltager og
bærer i fællesskab udgifter og indtægter

ressource vi skal bruge både
de frivillige men også
personale timer
Belysning på kirkegården

Niels

Underskrivning af protokol
-ordinær præstegårdssyn

Belysning på Øsby kirkegård. Arbejdet startes
snarest muligt. Der er afgivet ordre til elektrikeren.
Vi har dog ikke søgt om midler til standerlamper.
Ønsket er 4 standerlamper (2 for oven og 2 nede
ved fortovet) ved indgangen til kirken, som indtil
videre udskydes.

-ordinær kirke og
kirkegårdssyn

Der var kirkesyn den 9. maj 2019. Niels gennemgik
kirkebøgerne.
Kirkegårdsplan

Marian
og Niels

Nyt fra personale

Lukket punkt

Orientering om kirkegårdsplan.
Niels og Marian vil løbende informere om
kirkegårdsplanlægningen.
Intet nyt

Øsby og Aarø Kirker
Evt

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 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

