Øsby og Aarø Kirker
2020 Dagsorden Februar Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Thyra
Referent: Ellen

Dato: 5/2

Ordstyrer: Anette S.

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Lise

Sted: Kirkevej 7

Forberedelse: nærlæse det uddelte materiale fra Anette omkring databeskyttelse
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen
for mødet

Alle

18.30-18.40

Godkendt
Det er hvidt derude

Nyt fra formanden
-Orientering om
hjørnegrunden
-Sidste nyt fra Mejeriet

Jørgen

Småjusteringer af tiden
18.40-19.00

Nyt skøde er underskrevet (Marian
og Jørgen).
Møde med Rikke fred.d.7.2. ang.
graverfaciliteter og tegn. af huset.
Stiftet i gang med at udvirke
kontrakt med Mejeriet.
Off. orienterende møde d.12.5. med
fast dagsorden om valg.
Annoncering i Øsbyposten.
Anette E. deltager. (Evt. også Rikke).
Opstillingsmøde d. 15.9.
Thyra orienterede om status.
Regnskabet disponeres på næste
møde og godkendes d.1.4. (Der
søges om én dags udsættelse af
afleveret og godkendt regnskab.

19.00-19.20

Jacob Lysemose redegjorde for
størrelser af organiststillinger, som
konsekvens af nedlæggelse af
vikarpulje (positive). Der skal
fastlægges omfang af vikarforpligtigelser for den enkelte organist.
Starups nye præst indsættes 3.maj.
21 præster fra provstiet på studietur
til Holland. Der bliver udarbejdet

-MR valg 2020

Regnskab

Thyra

Nyt fra præsten
- Orientering Næsmøde

Peder

Øsby og Aarø Kirker
folder desangående.
Jacob Lei leverer ny altervin, som er
klar til Skærtorsdag.
Nyt fra div udvalg:

Anette, Lise

-Frivillige til servering/hjælp til

og Marianne

19.20-20.00

skærtorsdagsgudstjeneste?

Niels finder hjælpere til Skærtorsdag
Anette S. har styr på menuen.
Der blev bevilliget 5000 kr. ex. til
sogneudflugten d.7.6. (Fængslet i
Horsens, Fjordenhus i Vejle).

-Ekstrabevilling til
sogneudflugt?
-Forslag til genforenings-

Jørgen deltager. Genoptryk af en
folder(1988) om genforeningsstenen
i Øsby forsøges iværksat. Peder
foreløbig tovholder.

gruppe (møde 3/3)

Kaffepause

20.00-20.15

Fødselsdagssang for Thyra.

Nyt fra personale

20.15 20.35

Intet.
Annette E. genoptog orienteringen.
Databehandlingsaftaler er underskrevne. Der opsættes meddelelse i
våbenhus og sognehus ang.
holdning til fotografering div. steder.
Anette E. laver ny folder med
rettelser.

Alle

20.35-20.45

Urner, der er mere end 5 år gamle,
må ikke flyttes.
Elsebeth og Marian laver en skriftlig
vejledning, som gennemgås på
næste møde.

Julehjælp i fremtiden

Anette

20.45-21.00

Julehjælpen foreslås arrangeret i
2020 som i 2019 (pga. nyt MR).
Drøftelse/forslag ang. en stilling,
som skulle koordinere diakoniarbejdet på Næsset.

Tilbud vedr. digitalt

Anette E.

21.00-21.15

Digitalt kirkegårdskort virker, men er
ikke opgraderet (måske i 10 år).
Jytte sørger for at bringe orden i
dette. Thyra undersøger forhold
omk. abonnement.

Opfølgning omkring
persondataloven (materiale

Anette E

uddelt på sidste møde)

Flytning af urner – generel
beslutning

kirkegårdskort
Se mail fra Flemming 26/11

Øsby og Aarø Kirker
Lukket punkt

Evt

Intet

21.15-21.30

Kommende møder:
Kommende møder i 2020: ?/3, 1/4, 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

Er reglerne for kirkegården, som de
skal være?
Niels og Marian vil kigge på det og
på planerne for kirkegårdene.

