Øsby og Aarø Kirker
Referat MRmøde september 2020
Dagsorden

Forplejning: Marian
Referent: Ellen

Dato: 2/9

Ordstyrer: Elsebeth

Tidspunkt: 18.30-21.30

Afbud: ingen

Sted: Kirkevej 7
Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar / Referat /
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af tidsrammen
for mødet

Alle

18.30-18.40

Referat godkendt
Sensommervise
Arkitekten havde bedt om nogle
afgørelser ift sognehuset. Punktet
blev tilføjet inden Lukket punkt.

Nyt fra formanden
- Orientering om budgetmøde
med provstiet

Jørgen m.fl

18.40-19.15

Sognehusprojektet godkendt.
Budgetsamråd i provstiudvalget
d.10.sept.
Stor tilfredshed med orienteringsmødet på Aarøsund Badehotel, både
i forhold til indhold, tilslutning og
forplejning.
Valgaften d.15.sept. 19.30. Anette E.
styrer det formelle ang. valget.
Formanden orienterer kort om
arbejde og poster i et menighedsråd.
Praktiske ting: Servering af øl og
vand. Sangark (hvis der skal synges)
Af pladshensyn finder mødet sted i
kirken. Opslag derom på
sognehusets dør på aftenen, evt.
også et MRmedl. ved døren til huset.
Møderække ang. sognehus
udskydes.

- Evaluering af
orienteringsmødet

- Planlægning af valgaften
incl. eventuelle kandidater

- Sognehuset opdatering – evt
aftale møderække

Øsby og Aarø Kirker
Nyt fra præsten

Peder

19.15-19.30

Nye konfirmander har været til
begyndergudstjeneste. Peder har
konf.hold i Hertug Hans kirken også.
Minikonfirmandundervisningen
afvikles som et heldagsarrangement.
Anerkendelse til Peder for afviklingen
af en udendørsbegravelse på Aarø.

Gennemgang af kontrakt vedr
organister

Anette S

19.30-19.40

Den udleverede aftale ang. samarbejde mellem næssets organister
blev godkendt. (Samarbejdet er i
gang). Lysemose skal lave nye
ansættelsesbreve. (Som eneste
ændring for Michaela får hun Starup
som ekstra kirke).

Orientering omkring GDPR og
persondata beskyttelse

Anette E

19.40-19.50

For menighedsrådet er det et
overordnet princip, at alle
personfølsomme oplysninger lægges
(af Anette E.) på DAP. Fx sygefraværsdialog og MUSsamtaler.
Nyt revideret udkast sendes med
dagsorden til endelig drøftelse på
næste møde.

Kaffe + det løse

alle

19.50-20.05

Tid for bygningssyn

Elsebeth

20.05-20.15

Elsebeth aftaler med byggeudvalget.
Dato udsendes, så alle interesserede
kan deltage.

Gave fra Gerd Hjort Petersen

Elsebeth

20.15-20.25

Elsebeth havde besøgt Gerd Hiort
Petersen på Bornholm. GHP
forærede alle MRmedlemmer et stort
katalog med hendes og mandens
kunst. (GHP har lavet alteret i Øsby
kirke og manden Hans Munch
Andersen knæfaldet).

Nyt fra div udvalg:

Marianne

20.25-20.40

Niels skriver til frivillige ang. hjælp.
Disneykoncert, hjælpere mødes kl.
15.
”Ind i en stjerne”.
Pindemadsfremstillere mødes kl. 17.
Billetsælgere kl. 18.30.
Ang. skoven ved præstegården har
Jørgen en aftale med HedeDanmark,
som kommer med bud på en plan.

8/10 hjælp til pindemadder og
entre i kirken
Obs Disney 27/9
Flere:….
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Thomas har indvilliget i at lave film
om sognehusbyggeriet.
Fin afvikling af udendørskoncert på
Aarø.
Marian har kontakt til hyndefirma,
evt. farveprøver. Ansøgning afventer
budgetudspil.
Lån af sognehuset

Marianne

Nyt fra personale

Henvendelse fra Rikke

20.40-20.50

En selvhjælpsgruppe har henvendt
sig ang. brug af sognehuset som
mødested. Grønt lys for møde
torsdag kl.16-18.

20.50-21.00

Lise: Plan om salmesang med
dagpleje- og vuggestuebørn.
Babysalmesang i kirken torsdag
morgener efter jul.
Afgørelse ang. følgende:
1. Zinktag på ny bygning.
2. Ikke industrikøkken (men ønske
om robuste maskiner, fx opvask, køl,
komfur, ovne mm).
3. Jordvarme

Lukket punkt
Evt

Kommende møder:
Kommende møder i 2020: 7/10, 4/11, 3/12

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

Mobilepaygebyrer og håndtering af
kontanter drøftes på næste møde.

2021: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 3/6

Øsby og Aarø Kirker

