Øsby og Aarø Kirker
2020 referat Maj Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Lidt sødt og godt
Referent: Ellen

Dato: 12/5

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: ingen
Tilstede: Folkevalgte, Peder, Lise, Thyra og Flemming
(sidste halvdel af mødet).

Sted: Præstegårdsladen i Halk

Forberedelse: Læse referat fra byggemødet i Halk
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen
for mødet

Alle

18.30-18.40

Ref. godkendt
Kom maj, du søde, milde
Tidsramme godkendt (tid til
sognehus skal prioriteres).

-Kvartalsopfølgning på 1.
kvartal 2020
-Behandling af budgetforslag
gennemgang for 2021

Thyra

18.40-19.40

Thyra gennemgik 1. kvartal.

Nyt fra formanden:
- Generelt
- Opfølgning ift Corona –
drøftelse/konsekvenser med
div udvalg, præst mfl

Jørgen

19.40-19.50

Informationsmødet, som var flyttet
til 9.6., er igen udskudt. Ny dato
vedtages på næste møde.
Infomødet vil bl.a. indeholde:
Information om MRarbejdet i 2019,
om valget i november til
menighedsråd og om igangværende
arbejde med projektet Nyt sognehus.

Sognehuset:
-Behandling og godkendelse
af referatet fra byggemødet

Byggeudvalg/
Alle

19.50-20.50

Behandling af arkitektens referat fra
mødet 29.4.
Elsebeth har sendt byggeudvalgets
tilrettede referat til Rikke.
Eksisterende bygning: Niels’s forslag
vedtaget og sendes til Rikke igen.
Anerkendelse af forslag til de
ændrede, oprindelige vinduesformer.

-Behandling af tegninger fra Rikke med evt. planlægning af
nyt møde
-Frikøb af timer til formanden

Thyra gennemgik budgetforslag
2021, markerede ændringer og
begrundelser herfor i forhold til
budget 2020. Budgettet er beskåret
med 150.000 kr.
Budgettet skal viderebehandles.

Øsby og Aarø Kirker
byggeperioden

Anette

Nybygningen: Anerkendelse af
flytning af dør til depot. Indretning
af køkken blev drøftet + placering af
dør fra køkken til depot. Marianne
prøver at få forslag til indretning fra
køkkenpersonalet på hendes
arbejdsplads. Fint med dobbeltdør til
gårdhaven. Forslag om bålplads i
gårdhaven. Kan bruges af
caminovandrere. Gårdhavens
brolægning overvejes, der ønskes
ikke græsareal. Drøftelse af
erstatning af mur i gårdhaven med
hæk eller anden mindre bastant
løsning. Hegnet langs arbejdsvejen
beskæres kraftigt. Lapidariet ønskes
ikke i gårdhaven, men bør indgå i en
evt. ny indretning af kirkegården.
Redskabsbygning rykkes evt. frem
for enden af eks. sognehus for at få
uhindret udsyn til kirken fra
sognehussalen.
Byggeudvalget holder møde med
Rikke d.19.5. kl.16.30 (hvis Rikke
kan).

Nyt fra præsten

20.50-21.00

Hjemmesiden skal ændres, så
formatet er egnet til brug af mobiltlf.
og iPad. MR bevilliger 6000 kr. til det
formål.
Kirken åbner med første
gudstjeneste Kr.Himmelfartsdag.
Under hvilken form, der kan afvikles
gudstjenester, er endnu ikke aftalt.
Vi afventer udmelding af forhandlingerne i Kirkeministeriet.
Gudstjenesterne pinsedag flyttes til
Øsby kl.9 og Aarø kl. 10.45 med
indvielse af ny altervin fra Aarø
vingård.

Nyt fra div udvalg:

21.00-21.10

Ikke behandlet

Flytning og aflysning af
aktiviteter

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra personale

Lise

21.10-21.20

Ikke behandlet

21.20-21.30

Niels har sammen med Martin
Riggelsen, MR skovservice,
gennemgået præsteskoven. En del
træer, som var faldefærdige og
rådne, skal væk, noget skovbund
ønskes ryddet til fordel for
nyplantning.
Præstejord bag ved vandværket
ønskes tilplantet som skov, som skal
være tilgængelig for offentligheden.

Lukket punkt

Evt

Kommende møder:
Kommende møder i 2020: 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

