Dagsorden / Øsby – Årø Menighedsrådsmøde.
Mødetid og -sted: d. 02-10-2013, kl. 19.30, Kirkevej 7
Det må forventes, at mødet varer tre timer.
Tilstede: Alle rådsmedlemmer, inkl. præst, + afgående kasserer Jacob, tiltrædende kasserer Thyra, og MArepræsentant Mikaela.
Referent: Præst Peder Kristiansen

Dagsorden.

Beslutning.

-

1. Velkommen til Peder
Velkommen til Thyra
Afsked med Jacob

Gavekort overrakt til Jacob

-

2. Godkendelse af referat

Godkendt

3. Referat af møde tirsdag 24 september
Med Lysmose, 3f graverne, Bjarne og mig.
Referat ved Bjarne.
4. Økonomi:
- kirkekalk,
- sygevikarer,
- præstegårdshaven,
- varme i kirken, Øsby
- rep. af dør og trappe. Årø kirke
- Indflytningssyn (Mindre mangler)
- Røg alarmer.
- IT, printer, telefoner. M.m.
- kvartalsrapport, til godkendelse
- lønforhandlinger med graverne.

Bjarne orienterede. Det blev besluttet at opsige
lokalaftaler pr. 04.01.2014.

-

5. Belysning af Årø Kirke.

-Kirkekalkning udskydes til 2015.
-Sygevikarer: Karsten orienterede om forskellige
løsningsmodeller. Mikaela står klar til at stå for
babysalmesang i foråret, hvis Lise ikke er tilbage
dér.
-Præstegårdshaven: Pga. jordvarmeanlæg
tilsidesættes faste ordning for pasning af
præstegårdshaven i 2014. Haven passes i stedet
efter behov det år.
-Varme i Øsby Kirke: Tilbud fra Maas & Co.
accepteres og installeres af lokal elektrikker.
-Reparation af dør og trappe i Aarø Kirke: Er sket.
-Indflytningssyn i præstegården: Præsten står for
indkøb af tørretumbler. Stenplade under pejs og
gulvbræt i store stue skiftes. Inventarliste
færdiggøres af præst og formand.
-Røgalarmer indkøbes og opsættes, 2 styks, i
præstegården.
-IT, telefoni osv.: Autoriseret kirkeministerie-printer
indkøbes til og af præst. Thyra får bærbar pc,
printer med scanner og trådløst internet. Teliaplaner på telefonabonnementsfronter er droppet,
da Telia dækker dårligt på stedet.
-Kvartalsrapport: Godkendt.
Gennemført.

-

6. Personale situationen

Kirkesanger sygemeldt resten af året.

-

7. Dato for et møde på min 5 timer.

-

8. Samarbejde med nabokirker.

-

9. Opsigelse af lokalaftaler.

5 timers møde fastsat til 16-11-2013, kl. 9.30-14.30.
Holdes som MR-møde med kasserer og MArepræsentant.
Tilbagerulning af samarbejdet fra Vilstrup Sogns
side er taget til efterretning.
Se. pkt. 3.

10. E.V.T.

Præsten afgav stemme ifm. valg af
præsterepræsentant til provstiudvalg.

