Referat af Øsby – Årø Menighedsrådsmøde.
Mødetidspunkt: Onsdag d. 04-02-2015 kl. 19.30 Øsby Kirkevej 7.
Referent: Peder – Afbud: Jørgen

Dagsorden

Beslutninger

1. Godkendelse af
referat fra sidste
møde.

Godkendt og underskrevet.

2. Nyt fra personale
gruppen.

A) Færgebilletter og fortæring op til 3000 kr. gives til voksenkorets udflugt til Samsø,
mod at de selv betaler for kørslen. De bedes huske kvitteringer for alle udgifter til
Thyra.
B) Personaleudflugt med Halk-Grarups personale til Flensborgs opera, teater eller
deslige. Alice og Knud fra Halk planlægger. Foreløbig dato: 14-06-15. Øsby MR
bakker op med 4000 kr. til det. Øsby MR er i øvrigt tilsvarende interesseret i fælles
rådsudflugt med Halk-Grarup(-Vilstrup) evt. med partnere.
C) Forslag fra Jytte om sliske til kørestolsbrugere og barnevogne ved Øsby Kirke; en
idé til at have med i tankerne. Jens Andersen undersøger mulighederne videre, og
kirkegårdsudvalget tager det med i deres idéprojekt ang. ny belysning rundt omkring
på kirkegården.
D) Hovedrengøringen af kirkerne skrider godt frem. Og det har været tiltrængt. Der
er udtalt ros hele vejen rundt om bordet ift. begge kirker tilstand. Anette går videre
og bestiller professionel pudsning af kirkens vinduer.
E) 08-04-15 afholdes kommunikationsmøde for ansatte sammen med
personalegrupper for Øsby, Halk-Grarup og evt. også Vilstrup og Hoptrup. Flemming
skaffer mad. MR bakker meget op om vores personalegruppes deltagelse i dette
møde.
F) Graverne er OK med at male inde i kirkehuset forudsat at timerne er til det. Pt. er
der mange andre opgaver, som er mere presserende.
G) Jytte efterlyser billeder af MR til hjemmeside. Peder tager kamera med til næste
MR-møde. Jens Andersen nævner nødvendigheden af, at der også findes billeder af
personalet.
H) Anette Eilers spørger: Skal prisen for gravkastning og urnenedsættelse sættes
højere for lørdage og evt. også fredage efter kl. 13.00, hvor personalet jo får
løntillæg for at arbejde? Det besluttes, at der tages 50% for tjenester på lørdage hele
dagen og fredage efter kl. 13.00.
Bilag til regnskabsinstruks blev gennemgået af Thyra for rådet, og der blev rettet til.

3. Regnskabs
instruks.

4. Regnskab.

5. – forholdene
omkring
præstegården.
(hegn)
6. Gl.
konfirmandstue.

Den foreløbige kvartalsrapport, lønninger og budget for 2014 blev gennemgået af
Thyra. Detailgennemgang af budgettet gemmes til næste gang. Arealberegning af
februar 2013 for begge kirkegårde fortsættes uændret. Revisionsprotokollat til
beholdningseftersyn i november 2014 godkendt og underskrevet.
Udgiften til arbejder på konfirmandstuen og præstegården har vist sig højere end
ventet. Der har været uforudsete opgaver, fx at den nordvestre kvist også skulle
repareres. Og på den gamle konfirmandstue er man endt med at måtte renovere
begge sider af taget helt; det kunne ikke lade sig gøre anderledes. Så regningen
lander i alt på 100.000 kr., og vi havde kun fået 50.000 kr. fra provstiudvalget. Thyra
opfordrer til, at provstiudvalget hurtigst muligt orienteres, således at vi forhåbentligt
kan få dækket hele beløbet. Tagrenderne på laden skulle ikke bare loddes i
samlingerne, men helt udskiftes ifølge blikkenslageren. Karsten har dog stoppet

dette, og bedt dem lave en nødtørftig reparation. Dertil er kalkning af
konfirmandstue og præstegård stærkt påkrævet. Flemming er indstillet på at tage
denne opgave i personaletimer til sommer.

7. Fremsendelse af
projekt
renovering af
varme m.m. i
Øsby kirke.
8. Bomærke for
Øsby sogn.
9. E.V.T.

Peder har forhørt sig hos Liebhaverhegn.dk, hvad de skulle have for et hegn med
port og låge mellem præstegård og konfirmandstuen. Prisen for elementerne alene
er ca. 15.000. Dertil kommer udgifter til fragt, arbejdstimer og materialer ved
opsætning, som Liebhaverhegn.dk ikke hjælper med. Samlet lander det på i hvert
fald 20.000 kr. Det er muligt at bestille et hegn efter egne ønsker hos
Liebhaverhegn.dk, men det gør næppe den samlede pris lavere. Altså det tidligere
omtalte bud fra Martin Hansen på ca. 20.000 kr. for fremstilling af et galvaniseret
hegn efter vores specielle ønsker, fragt, materialer og opsætning kan være ligeså
godt. Imidlertid har der været så mange uforudsete udgifter omkring præstegård,
konfirmandstue og præstegårdslade, at vi vælger foreløbigt kun at iværksætte første
halvdel af projektet. Således: Port og låge i galvaniseret, sortmalet jern opsættes af
Martin Hansen til ca. 10.000 kr. mellem konfirmandstuerækværk og præstegården.
Jernhegnet i stedet for det nuværende trærækværk venter vi med.
Varme-/isolerings-projekt i Øsby Kirke er godkendt af menighedsrådet og sendes til
godkendelse i provstiet.

Peder har fremlagt forslag, se bilag. Menighedsrådet har godkendt det. Peder går
videre med rentegning og implementering.
A) Kopimaskine indkøbes til sælgers pris.
B) 2 brugte skabe er indkøbte til kirkehuset.
C) Personalerepræsentant indstilles at indskærpe over for personalet, at man selv
finder dækning for alle ferie- og fridage, inden man holder fri. Det er ikke nok med
en løs aftale om, at samme funktionær i nabosognet kan dække, og at der ellers
henvises der til en vikarliste.
D) Tøj til personale under gudstjenester: Det indskærpes, at det skal være "mørkt,
pænt tøj".
E) Graversamarbejdsaftale med Halk-Grarup er underskrevet dags dato af
formanden.
F) Det har i år ikke været muligt at finde en indsamlingsleder til folkekirkens
nødhjælps sogneindsamling 08-03-15. Peder sætter en artikel i kirkebladet, som kan
efterlyse en frivillig, der kunne have lyst at tage udfordringen på sig til 2016.

