Øsby og Aarø Kirker
Referat August 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Elsebeth
Referent: Ellen

Dato: 7/8 2019

Ordstyrer: Jørgen

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Lise, Niels. Anette E.

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang

Alle

18.30-18.40

Ref. godkendt
Jeg er havren
De offentlige tidspunkter for
afholdelse af menighedsrådsmøder
tilstræbes overholdte og aflyses kun
i tilfælde af meget stort frafald fra
mødedeltagerne (over halvdelen).
Ud over de fastlagte MR-møder, som
finder sted den første onsdag i hver
måned, kan der være behov for
ekstra møder. Ekstra møder aftales
løbende hen over året.

Ang. ændring af
mødetidspunkter

Kvartalsrapporten pr. 30/6

Thyra

18.40-19.10

Kun positive bemærkninger under
Thyras gennemgang af kvartalsrapporten. Pænt overskud
noteredes. Thyra kontakter PU ang.
flytning af ligningsmidler vedr.
sognekoordinatoren.

Genautorisation af personer
på kirkenettet (DAP 5/7)

Thyra

19.10-19.20

Generel diskussion ang. adgang til
div. dataarkiver på DAP. Thyra og
Jørgen mødes for at aftale
adgangskriterier, de endelige
autorisationer mm.

Nyt fra formanden
-Sognehus ……hvor langt er
vi?
-Annoncering af forpagtning

Jørgen

19.20-19.30

Landbrugsudvalget (Elsebeth, Niels
og Jørgen) mødes vedr. snarlig
annoncering af forpagtningen af
kirkens jord. Senere kan en diskussion om salg af jorden tages op.

Øsby og Aarø Kirker
Arkitekt og fremtidsdrømme
Rikke Martinussen

Alle

Nyt fra præsten

19.30-?

Jørgen redegjorde fyldestgørende for
historikken vedr. et nyt sognehus
(startende med køb af hjørnegrundene i 1971), problematikken:
Nyt hus kontra lokaler på skolen,
graverfaciliteter mm.
Rikke Martinussen noterede sig
diverse ønsker, krav og praktiske
overvejelser. Hun gav udtryk for, at
der var materiale at arbejde med.
Hun fik grønt lys til en foreløbig
skitseopmåling af lokalerne på
skolen.
Der forsøges afholdt møde med de
involverede parter i slutningen af
august.
Tilmelding til landemode til Peder
senest 22.aug.
Peder fik tilladelse til at arbejde
videre/orientere sig ang. en bedre
IT-dækning i præstegården. Et evt.
skift fra TDC til Stofanet.

Nyt fra div udvalg

Nyt fra personale:
Evaluering af kursus (Lise og
Mikaela)
Punkter til dagsorden d. 20/8
Næsmødet i Hoptrup ?
Lukket punkt

Evt.

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 4/9, 2/10, 6/11, 4/12

Peder sørger for, at Thyra kommer
på mail-listen til Æ Øsbypost.

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

