Øsby og Aarø Kirker
2020 referat Juni Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Anette S
Referent: Ellen

Dato: 3/6

Ordstyrer: Marianne

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Elsebeth, Lise (Anette E. deltog)

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen fo

18.30-18.35

Referat godkendt.
Det dufter lysegrønt af græs

Nyt fra formanden
-Planlægning af indhold og ny
dato for orienteringsmødet
vedrørende MR-valg.

18.35-18.50

Orienteringsmødet skal afholdes
inden 21.8. Beslutning d.19.august.
Anette E. sørger for annoncering
efter gældende regler. Om muligt
holdes mødet på Årøsund Badehotel.
(Anette S. undersøger).
Mødet skal indeholde:
MRs beretning (alle medl. bidrager),
Orientering om MRvalget
(opstillingsmøde medio september)
Orientering om bygning af nyt
sognehus.
Usikkerhed om, hvordan man bedst
finder folk, der er parate til at stille
op. Personlige opfordringer??

Tidsrammen godkendt

-Forslag af kandidater til
kommende menighedsråd

Frikøb af formanden i
byggeperioden

Anette

18.50-18.55

Enighed om frikøb af formanden ved
konkrete behov: deltagelse i møder
og lign. arrangementer i hans
arbejdstid.

-Godkendelse af foreløbig
budget 2021

Thyra

18.55-19.00

Budgettet, som er godkendt, blev
gennemgået på sidste møde.
Øsby Sogns Menighedsråd. CVR-nr.
54218214, Budget 2021. Bidrag
budget afleveret d. 03-06-2020
14.36.

Øsby og Aarø Kirker
-Genautorisering af de
personer, som har adgang og
rettigheder til it-systemer.

Thyra

19.00-19.10

Alle nuværende autoriseringer
fortsætter indtil MRvalget.

19.10-19.20

Konfirmation lø.d.29.august (Ellen
vagt i våbenhuset). En enkelt konf.
d.13.6.
Succesfuld indvielse af ny altervin på
Aarø. Indvielse i Øsby sø.d.7.6.

19.20-19.40

Efter møde med Michaela:
Kvindekoret fortsætter uændret.
Efteråret vil byde på pensionistsangarrangement (evt. oplæsning også),
afløses til foråret af Familiesangarrangementer. Børnekoret vil
samarbejde med andre kirker om
muligt. Anvendelse af kirken som
øverum (ved ombygning af sognehus) skal pga udgifter til opvarmning
helst koordineres. Mulighed for brug
af skolen undersøges også.

Nyt fra div udvalg

19.40-19.50

Iværksat køb til opvarmning af
orgeltangenterne. Flemming har
aftalt samarbejde med Halk og
Vilstrup ang. brug af større maskine.
Indkøbes snarest. Præstegårdsladen
er kalket. Håb om midler til pænere
tag og maling af døre.
Marian har fået tilbud fra Skive (prof.
kirkeinventarfirma) ang. hynder til
bænkene i Øsby/Aarø kirker. Hun
indhenter også tilbud fra firma på
Sjælland. Udvalg (Niels, Marian og
Marianne) ser på kirkegårdene, i
forhold til evt. ny indretning.
Gospelkoncert i oktober stadig
usikker.
Udendørs gudstj. på Aarø 24.6. Laila,
Niels-Henning + en mere spiller.
Flemming sørger for snacks og vin.

Nyt fra personale

19.50-20.00

Opdatering af kortet er iværksat.
Riskastning stadig tilladt.
Ønske om brolægning fra rampen til
kirkedøren. Evt. trapezformet. Niels
skaffer tilbud hjem.

Nyt fra præsten

Kor 2020/2021 muligheder
generelt, øve steder mm

- Elektronisk kirkegårdskort
(se mail 25/2 fra Flemming
- Riskastning ifm vielser

Anette

Flemming

Øsby og Aarø Kirker
Kaffepause

20.00-20.10

Annettes jordbærtærte !!!

20.10-21.10

Evt. planlægning af nyt møde

Udvalget har haft møde med Rikke,
som har opdateret tegningerne med
de ønskede ændringer. Forslag om
småjusteringer, bl.a. af dybden på
køkkenvinduer, vindue eller ej i
depotrum.
Menighedsrådet (Jørgen) afleverer til
PU til godkendelse 11/6 og
behandling d. 19/6
Senere er der brug for en
fortegnelse af brugere til køkkenet.

Lukket punkt

Intet

Evt

Monica har fået en søn.

Sognehuset – nyt fra udvalget

Jørgen/Niels/

-Gennemgang af ændringer I

Peder

tegningsmateriale og referat
fra byggemøde 26/5.

Kommende møder:
Kommende møder i 2020: 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

