Øsby og Aarø Kirker
2021 Dagsorden Januar Menighedsrådsmøde
Dagsorden

Forplejning:

Dato: 6/1

Referent: Anne

Tidspunkt: 18.00-21.00

Ordstyrer: Jørgen

Sted: Zoom – virtuelt møde

Afbud:

Forberedelse:
Dagsordenspunkt:

Hvem

Tid

Kommentar/Referat/
Beslutning:

Godkendelse af referat
Dagens sang
Godkendelse af
tidsrammen for mødet

Jørgen

18.00-18.10

Referat og tidsramme
godkendt
Der blev sunget
fødselsdagssang for
Elsebeth.

Nyt fra formanden
- Planlægning og
handling i forhold til
tømning af sognehus,
materialeplads, evt leje
af mandskabsvogn til
personale under byggeri,
dagligdagen for
personale under bygge
processen, opbevaring af
inventar fra det gamle
hus, osv.

Jørgen

18.10-?

Efter aftale med Sten
fra Tegnestuen
Mejeriet A/S forventes
nedbrydning af gl.
sognehus i uge 8.
Udearealerne er
Flemming begyndt
oprydningen af.
Ikke nagelfaste ting i
huset skal være fjernet
inden uge 7. Det tager
Flemming sig af.. Der
tages stilling til, hvor
det opbevares på et
senere tidspunkt.
Noget skal bruges i det
daglige og andet bliver
pakket ned til evt
senere brug.
Der bliver indkaldt til
et virtuelt møde med
Sten fra Tegnestuen
Mejeriet A/S
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Pavillon til personalet
opstilles i uge 6.
Der er kommet et
tilbud fra Jysk-Fynsk
Pavillon på en
pavillion på 30m2
fordelt på 3 rum. Det
ene er et te-køkken de
andre skal bruges til
kontor og
omklædning.Der er
ikke wc.
Anette E. sørger for
midlertidig internet.
MR møder holdes i
Præstegårdsladen ved
Halk kirke til vores
nye hus er brugbart.
Første møde den 3.
feb. kl.18.
- Beslutning om hvorvidt
sogneudflugten,
arrangementer,
korarbejde og andet
socialt arbejde skal
aflyses til og med april
eller længere

Arrangementer som
ikke er kirkelige
forventes aflyst til 1.
august 2021. Såfremt
Covid-19 situationen
ændre sig tages der
stilling til om nogle
arrangementer kan
gennemføres.
Konfirmation
situationen kommer
som punkt på næste
møde.

Nyt fra præsten

Gudstjenester
gennemføres efter
retningslinier fra
biskopperne.
Varighed max. ½ time.
Der er kun sang af
kirkesanger og evt.
Peder. Ingen nadver.
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Afstanden på 2 mtr.
skal overholdes.
Nyt fra div udvalg

Nyt fra personale
- Foreløbig håndbog for
databeskyttelse.
Gennemgang og
underskrift

Hyndeudvalg er
nedlagt da hynderne er
anskaffet og taget i
brug.
Lise

Ca. 15 min.

Håndbog er godkendt
og underskrives af
Jørgen.

- Kaboo kalender

Det er besluttet at
kalendersystemet
Kaboo kan benyttes af
præsten, organisten
samt kirkesangeren
med adgang fra
Halk-Graup-Vilstrup
sogn.
Google-kalender
bruges i Øsby-Aarø
sogn hvor alle
relevante har adgang.

- Mikaela ønsker sig
orgelsko

Orgelsko til Mikaela
er bevilliget.

- Orglet er i orden

Orglet er i orden.

- Kirkens klaver?

Klaveret er stadig til
rep.

- Aktivitetsmøde

Anette S.

- Lise ønsker sig Ipad

Ipad til Lise er
bevilliget. Hun
indhenter selv tilbud
og bestiller.
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Lukket punkt
Evt

Vi har fået tilbudt et
modelskib af Eigil
Schmidt som evt. kan
være en del af
udsmykningen af det
nye menighedshus.
Anette S., Kirsten,
Niels og Jørgen
besigtiger det og tager
stilling til om det kan
passe ind.
Der eftersøges nogle
tegninger af Knud Due
som ligeledes kunne
være udsmykning til
det nye menighedshus.
Hvis de bliver fundet
vurderes det om de
ligeledes passer ind.

Kommende møder:
Kommende møder i 2021: 6/1, 3/2, 3/3, 7/4, 5/5, 2/6, 7/7, 4/8, 1/9, 6/10, 3/11, 1/12

Underskrift fra menighedsråd
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Niels Vestergaard
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Peder Kristiansen

