Øsby og Aarø Kirker
Referat Sognehus 2019 Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Marian
Referent: Ellen

Dato: 23/10

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: ingen

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: Se tegninger fra Arkitekt Bruno udsendt af Jørgen16/10
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Dagens sang
Sætte tidsrammen for mødet
sammen

Æbler lyser rødt

Klar til at søge om tilladelse til
at etablere nye sognelokaler
Vedtagelse

MR har på nærværende møde
besluttet at bygge nye sognelokaler
på Øsby Kirkevej 7, hvorfor der pr.
d.d. fremsendes ansøgning desangående i håb om, at denne kan blive
behandlet på førstkommende møde i
PU d.30.oktober.

Rikke/Mejeriet som arkitekt?
Økonomisk overslag fra Rikke
om at udfærdige tegningerne

MR har i enighed valgt tegnestuen
Mejeriet med fortsat samarbejde
med arkitekt Rikke Martinussen til
udførelse af opgaven.
Når byggeriet bliver godkendt,
indkaldes der til møde med Rikke
ang. processens start og videre
forløb.

Skal vi ud og se på andre

Jørgen har haft kontakt med
byggeudvalgsformanden i Hoptrup.
Der blev aftalt møde med medl. af
udvalget ang. besigtigelse af
sognehuset og info om deres
erfaringer.
Jørgen skriver rundt, når endeligt
tidspunkt er aftalt. Forslag til møde
lø.d.26.10.kl.9.30.

sognehuse ?

Øsby og Aarø Kirker
Tavleplan:
Opdeling i.f.t. projektet i eks
Opstartsfase, byggefase og
indkøbsfase

I samarbejde med Rikke laves på det
omtalte MRmøde om muligt et
tidsskema. Til dette møde vil MRs
medlemmer fremsætte deres
visioner, tanker, evt. konkrete
ønsker og spørgsmål ang.
sognehuset.

Lukket punkt

Evt

Anette S. kontakter Thomas Lund,
Kvistgården ang. fremstilling af en
billedserie, som har til formål at
illustrere byggeriets faser – til glæde
for nutid og fremtid.

Kommende møder:
Kommende møder i 2019: 6/11, 4/12. 2020 8/1, 5/2, 4/3, 8/4, 6/5, 3/6, 5/8, 2/9, 7/10, 4/11
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