ØSBY-AARØ
MENIGHEDSRÅD

Referat af menighedsrådsmøde
holdt onsdag 07-09-2016 kl. 19.30
på Øsby Kirkevej 7
Referent: Anette Eilers

DAGSORDEN
1.
2.

3.

Godkendelse af referat
fra sidste møde.
Nyt fra personale
gruppen

BESLUTNINGER
Godkendt, underskrevet.
Mikaelas kursusønsker er godkendt.
Jytte er tilmeldt det første af i alt 4 kurser for at blive kirketjener.
Anette mangler to for at blive kordegn.
Gravergruppen får en praktikant i arbejdsprøvning her i efteråret. MR udtrykker
tilfredshed om det, og anerkender personalets overskud til at rumme en sådan person.
MR mener også, at kirken netop som arbejdsplads, skal kunne imødekomme den slags
behov.

MR-valg.
Tidsfrister:
 13. sep. Obligatorisk offentlig orienteringsmøde.
 20. sep. kl. 19.00 Tidligste frist for indlevering af kandidatlister til de to
personer, som valgbestyrelsen har bemyndiget hertil.
 27. sep. kl. 19.00 Sidste frist for indlevering af kandidatlister til de to personer,
som valgbestyrelsen har bemyndiget hertil.
 27. sep. kl. 19.00 Valgbestyrelsen kan tidligst fra dette tidspunkt kontrollere,
hvorvidt medarbejdere ansat i MR-kredsen er valgbare.
 28. sep. kl. 10.00 Sidste frist for valgbestyrelsen, der ikke taster selv, til at give
oplysning om antallet af modtagne kandidatlister til stiftet.
 29. sep. kl. 9.00 Sidste frist for at den ikke-prøvede kandidatliste er stiftet i
hænde, hvis valgbestyrelsen overlader indtastningen til stiftet.
 29. sep. kl. 12.00. Sidste frist for valgbestyrelsens indberetning til ministeriet
om antallet af indleverede kandidatlister. Indtastningen sker i kandidatsystemet
på Den Digitale Arbejdsplads (DAP)
 3. okt. Sidste frist for valgbestyrelsens indtastning af kandidatlister i
kandidatsystemet.
 4. okt. Sidste frist for valgbestyrelsens meddelelse til stillere om mangler ved
kandidatlisten.
 5. okt. MR-møde
Dagsorden offentlig orienteringsmøde d. 13. sep. kl. 19.30:
(Jacob Lysemose kommer til mødet kl. 19.00. MR dækker selv op til en god aften.)

4.

Redegørelse for
budgetsamråd

 19.30-19.50 Karstens beretning
 19.50-20.00 Anettes beretning
 20.00-20.10 Marians beretning
 20.10-20.15 Bjarnes beretning
 20.15-20.20 Jens’ beretning
 20.20-20.25 Jørgens beretning
 20.25-20.30 Spørgsmål.
 20.30 til 20.45 Kaffe
 20.45 Jacob Lysemose orienterer.
Karsten og Thyra var til stede, mødet var stille og roligt.
Den nye Provst synes at de sidste sognehuse skal bygges.
Når der bliver ansøgt om nyt sognehus til Øsby, vil det være fint med alternative
løsninger til byggeriet.

5.

Procedure for regninger
- Bevilling, der indhentes
en pris, og arbejdet
sættes i gang.
- Igangsat arbejde skal
afsluttes, og slutregning, skal ind til det
regnskab den hører til.

6.
7.

Lise vil gerne på kursus
EVT.

Anette S. synes godt man kan signalere fornuft, omkring byggeriet,kunne man tænke sig
at bruge noget af skolen til sognehus?
Flere i MR synes ikke skolen skal huse et fremtidigt sognehus, og at huset skal stå mål
med den beliggenhed det får, det skal passe til kirken.
Peder ønsker sig god plads til læring, og mener ikke MR skal tænke for småt, da der ofte
er både konfirmander og kor på samme tid, og med god plads, kan huset også udnyttes
til bedre og flere formål. Flere får nok også lyst til at komme til arrangementer når
forholdene er gode.
Thyra foreslår at der laves et udvalg, hvor der arbejdes målrettet frem imod det nye
sognehus.
 Regningerne skal ind, så det passer med bevillingen. F.eks. kom
jordvarmeprojektets malerarbejde ind for sent, der kunne have været søgt 5%
midler, hvis fakturaen var kommet i forbindelse med projektet, der i forvejen
var overskredet.
 Projektet i kirken skal have alle regninger inden projektet kan lukkes.
 Fremover skal det planlægges om der kan komme følgeudgifter.
 Alle udgifter skal tænkes med ind, og sagen skal ikke lukkes før projekter er helt
afsluttet.
 Ved mødet med PU, er det bestemt at der kunne bevilges 50.000 kr. til diget,
men der skal stadig søges om det. Flemming skal tage 2 tilbud hjem om
nødtørftig reparation af diget over mod skolen.
 Reparation af prædikestolen er der søgt om ved PU.
Det vedtages at Lise får kurset, Musik og gudstjeneste – med mindre børn.
5. okt. og 2. nov. skal dette MR holde de sidste møder, hvordan skal samarbejdet
afsluttes?
Ved sidste møde, 2. nov. skal der afholdes hygge, på Badehotellet i Aarøsund, kl. 17.30.
10 personer, MR, FM og AE. Anette S. bestiller.
Der er kommet brev fra kommunen at olietanken i præstegården skal sløjfes, Mogens
Anker ved hvor den er, og skal underskrive at den bliver/er sløjfet. Karsten undersøger
det nærmere.
Thyra holder øje med tal for strøm i præstegården, hvor der er takseret forkert.
Vedr. ønsket om flytning af urne fra Øsby kirkegård:
Provsten skal kende svaret fra MR til vedkommende, og godkende dette. Den slags
vigtige beslutninger skal over hans skrivebord.

