Øsby og Aarø Kirker
5. august 2020 – Referat af menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning: Lise
Referent: Ellen

Dato: 5/8

Ordstyrer: Anette

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: Elsebeth og Marianne

Sted: Kirkevej 7

Til stede: Thyra, Jørgen, Anette S., Marian, Niels, Peder
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Referat godkendt. Sang sunget. Tidsramme godkendt.

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen
for mødet
Nyt fra formanden
Planlægning at infoaften i
Årøsund
Møde med arkitekt vedr.
sparekatalog d 12/8 kl 13.00

Kommentar / Referat / Beslutning:

Jørgen
Alle
Jørgen/a
lle

Nyt fra formand:
Graveren klipper hæk og i gang og fælder hegn.
Ang. infoaftenen: Elsebeth står for tilmeldinger, der er såv idt ingen
tilmeldte. Hvordan skal aftenen for løbe? 5 min. til hvert medlem om
deres opgaver i rådet. Ikke først og fremmest, hvad man har præsteret
og skal lave, men om hvad den pågældende funktion tager sig af. Vi skal
tale rollerne op og huske at få fortalt, at det at sidde i rådet/en af
rollerne er en mulighed for at gøre en social tjeneste; at man er med til
at udvikle noget: et nyt kirkehus, samarbejdet mellem næssets kirker.
Skal-tingene skal selvfølgelig nævnes, men også, at der er mulighed for
at gøre tingene på sin egen måde, at have sine egne prioriteringer.
Hvordan med formandens beretning? Evt. i punktform via projektor.
Jørgen fokuserer her på, hvad vi samlet set har udrettet i rådet.
Der er stemning for at Rikke fremlægger projektet med det nye
sognehus. Jørgen kontakter Rikke Martinussen ang. deltagelse i
oriteringsmødet den 19-08-20.
Rækkefølgen af emnerne på aftenen bliver: Årsberetning - valget –
kirkehuset. Disse tre ting er de fluer, vi ønsker at klare med et smæk.
Ang. valgdelen: Sognekoordinator Anette Eilers kunne oplagt præsentere
formalia, også for helt overordnet at præsentere, at vi faktisk har en
sognekoordinator, og hvem denne er.
Det er også vigtigt at få fortalt den samlede historie om, at det er en god
gruppe, som p.t. udgør rådet, og at man har det sjovt sammen om at
løse de opgaver, man nu engang står med. Og det betyder, at der også
er en fleksibilitet ift., hvor meget vi skal trække på hinanden; man kan
måske have brug for at skrue lidt ned en overgang, og det er også plads
til, MR-gruppen har en god kultur.

Øsby og Aarø Kirker
Møde med arkitekt 12-08-20 gennemføres.

Nyt fra præsten

Peder

Nyt fra div udvalg
Hyndeudvalg

Marian

Samarbejde vedr. organister

Annette

Intet nyt.

Hyndeudvalg:
Forskellige af Marian indhentede tilbud (på 150.000-185.000 kr. for nye
hynder til begge kirker) gennemgås. Anette talte varmt for Jakslands
hyndearbejde til Orø Kirke. Jaksland har også indgivet tilbud til os. Ingen
beslutning træffes her og nu. Først skal vi have lov at bruge de
resterende kirkerestaureringsmidler (ca. 300.000 kr.) til dette formål. Vi
indsender tilbud sammen med ansøgning herom til PU.
Organist-samarbejde:
Der er positiv stemning over for det udspil til en kontrakt. som Jakob
Lysemose har udsendt. Den behandles på næste MR-møde, hvor den skal
på som punkt.

Kvartalsrapport

Thyra

Lukket punkt

Evt

Intet

Jørgen

Kommende møder:
Kommende møder i 2020: 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

Kvartalsrapporten blev gennemgået af Thyra med et flot overskud på ca.
125.000 kr. (som vel hovedsageligt skyldes besparelserne ved coronanedlukningen).

Intet

