Øsby og Aarø Kirker
Referat September 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marianne
Referent: Ellen

Dato:4/9

Ordstyrer: Marian

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Anette, Peder

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Tidsramme for dagens punkter
godkendes

Alle

18.30-18.45

Godkendt
Septembers himmel er så blå
Punkternes tidsforbrug meddeles på
forhånd. Møderne starter med en
kort godkendelse af tidsrammerne.
Hvis et eller flere punkter ikke nås,
bliver de sat på næste mødes dagsorden lige efter formandspunktet.

Nyt fra formanden:
- Afslag på PU-ansøgning
-Orientering om turen til
domkirken

Jørgen

18.45-18.55

Finansiering af undersøgelse af
revne i sakristiet blev afslået af PU.
(Der var midler til rådighed).
Besøget i Domkirken, der er i gang
med en renovering, med Rikke og
med Steen var meget interessant og
informativt.

Nyt fra præsten
Deltagelse i ”Stafet for livet”
fremover.

Peder

18.55-19.10

Punktet tages op på næste møde.

Opfølgning fra
overdragelsesmødet d.27/8

Alle

19.10-19.30

Jørgen var tilfreds med mødet.
Ros til Rikkes opsummering af
opgaven – bortset fra det ”glemte”
punkt med et nyt sognehus. De
gennemarbejdede helhedsløsninger
for alle punkter fremlægges på
mødet (workshop) d.3.okt. MR-medl.
opfordres til at gennemtænke
/medbringe plusser og minusser ved
de nuværende, skitserede modeller.

Øsby og Aarø Kirker
Belysning på kirkegården

Niels

Kaffe

19.30-20.00

Den valgte pullertbelysning
fremstilles ikke mere, så Niels viste
fotos af andre muligheder. Han vil
prøve at fremskaffe modeller, hvilket
gør afgørelsen nemmere.

20.00-20.15

Nyt fra div udvalg

Annonce i Jyske/Vestkysten og
Ugeavisen ang. forpagtning af jord.
Tidsfrist for indsendelse af tilbud er
d.9.sept. kl.20.00. Tilbuddene vil
blive åbnet i sognehuset, Kirkevej 7
kl.20.15. SEGES skal udstede
kontrakt, som skal godkendes i
Provstiet.
Diskussion ang. fristen for ny
kontrakt i forhold til høst og ny
tilsåning af jorden. Evt. en ændring
af kontrakten til næste år.
Kloakdelen ved Aarø kirke er
færdiggjort. Mogens Anker sørger for
tinglysning.
Opslagstavle (60x100cm, hvid metal)
til våbenhuset bliver bestilt.

Landbrugsudvalg

20.15-20.20

Bygningsudvalg

20.20-20.30

Nyt fra personale

20.30-20.40

Michaela: Ingen børn til korskole i
kommende sæson. Tidsforbruget
anvendes i stedet til eksisterende kor
(Celebrate). Godkendt køb af
Koralbøger til Aarø. Ny stemning af
orglet i forbindelse med koncert i
okt. kun godkendt, hvis der var
forløbet et år siden sidste stemning.
Anette E: Reklame/annoncering af
Caminoaftenen på Aarøsund
Badehotel kun i Ugeavisen og på
Øsby-Aarø kirkes hjemmeside.
Annette lægger på.

20.40-21.00

Positiv holdning til at åbne for
muligheden, men der er desværre
ikke faciliteter til det på nuværende
tidspunkt.

Når pårørende ønsker at
anvende sognehuset til
mindehøjtidelighed efter
begravelse eller bisættelse.
Beslutningspunkt omkring
anvendelse, pris, depositum

Alle

Øsby og Aarø Kirker
Bogen af søstrene Bisp

Marianne

21.00-21.05

Forslaget blev positivt modtaget.
Thyra ville undersøge om andre
menighedsråd var interesserede.
Ville måske give mulighed for en god
pris.

alle

Resttid ?

God ide, men planlægges først, når
det bliver en realitet.

omkring fadervor. Er det
muligt at ønske sig den i
julegave fra menighedsrådet?
Tiltag omkring sognehus –
skal vi kigge på andre
sognehuse til inspiration
Lukket punkt

Evt.

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 2/10, 6/11, 4/12, 8/1-2020

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

Revisionsrapport på til næste møde.
Udhængsskab er kommet.

