Øsby og Aarø Kirker
2020 Referat Januar Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Anette E
Referent: Ellen

Dato: 8/1

Ordstyrer: Niels

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: ingen

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen
for mødet
Vingården Årø præsentation
og smagning af vin

Jacob

Nyt fra formanden:
Orientering omkring
hjørnegrunden
Rydning af loft i nuværende
sognehus
Kirkegårdsvandring med Rikke

Nyt fra præsten
-Stafet for livet

Peder

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

18.30-18.40

Godkendt
Der er noget i luften
Småændringer i tidsplan. 3 punkter
udsat til næste møde.

18.40-19.10

Jacob præsenterede 4 typer
rødvinslikør. Der blev valgt én, som
han arbejder videre med – med håb
om en præsentation ved
Skærtorsdagsgudstjenesten.

19.10-19.40

Der skal underskrives nyt skøde. Den
oprindelige advokat er ansvarlig for
eventuelle udgifter.
Flemming flytter stole ned fra loftet,
så de kan beses ved næste møde.
Peder tager sig af nogle bogkasser.
Ved kommende provstesyn skal der
tages stilling til tiloversblevne ting,
bl.a. et knæfald.
Ingen aftale med Rikke. Jørgen
melder dato ud, når den er på plads.

19.40-19.50

Ang. ”Stafet for livet” betaler MR
gerne for det ansatte personale.
Forslag fra Wilhelm Fabricius om
etablering af ”tingsted” på græsarealet foran skolen i anledning af
Genforeningsfejringen. MR vil gerne
være med i et samarbejde, som
også omfatter de andre lokale
foreninger.

Øsby og Aarø Kirker
-Orientering omkring organistog præste-situationen

Næssets præster har mødtes med
Jacob Lysemose ang. organisternes
situation (afgang i Hoptrup og åben
stilling i Starup). Der er åbnet
mulighed for ansættelse af 4 ligeværdige organister, som så skal
bistå hinanden. Tanken er at spare
på vikarkontoen for til gengæld at
lave bedre og ligeværdige
organiststillinger, der vil have
forpligtelser til at dække hinanden
gensidigt på hele Næsset.
Ligeledes har præsterne accepteret
(positive tilkendegivelser) at hjælpes
med at dække alle Næssets kirker
ved 4 præstestillinger frem for de
4,25, som har været hidtil.

Nyt fra div udvalg:
Ansøgning fra Mikaela

Lise

Sogneaften Årø

Marian

Forslag sogneudflugt?

Marianne

Nyt fra personale

Anette E

19.50-20.05

Køb af farvepatroner bevilliget (indtil
lokaler i nyt sognehuset forefindes).
Sogneaften d.29.1.Aarø. Erwin
bager. MR-hjælpere v/kaffe mm.
Marian sørger for kurv til Lennart.
Forslag til udf. d.7.6. blev drøftet.
Sangaftner på vej.

20.05-20.20

Anette E. gennemgik grundigt
væsentlige punkter fra de nye
bestemmelser og omdelte brochurer,
både generelle og lokalt
forarbejdede:
¤Databeskyttelse – fælles ansvar
¤Sikker adfærd er vigtig
¤Samtykkeerklæring (Øsby-Aarø k.)
¤Øsby-Aarø kirkers foreløbige
håndbog for databeskyttelse.

Persondataloven

Især sidstnævnte bearbejdes på
næste møde.

Flytning af urner – generel

alle

20.20-20.30

Udsat

Anette/alle

20.30-20.45

Udsat

beslutning
Julehjælp i fremtiden

Øsby og Aarø Kirker
Tilbud vedr. digitalt

Flemming

20.45-20.55

Anette

20.55-21.25

Udsat

kirkegårdskort
Se mail fra Flemming 26/11
Lukket punkt

Evt

21.25-21.30

Byggemøde (for interesserede, afbud
fra Peder) d.22.jan.kl.16.30 (uden
Rikke).

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

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

