Dagsorden / Øsby–Årø MR-møde d. 06-11-2013, kl. 19.30 Kirkevej 7 Øsby
Fremmødte: Karsten, Marian, Bjarne, Anette, Jørgen, Jens, Thyra, Peder
Referent: Peder

Dagsorden.

Beslutning

1. Godkendelse af referat.

Rettelse til pkt. 5: Belysning af Aarø Kirke er endnu
ikke gennemført, men er undervejs. Ellers
godkendt.
Karsten orienterede: Aarø Kirke har mistet et par
tagsten; dette er udbedret. CAWO bestilles til at
ordne tagrende på Øsby Kirke.
Skader i skoven ved præstegården: Karsten taler
med Flemming, graver, om det. Efter 1. januar
indkøbes brænde til præstens forbrug for 1500
kroner.
Hans-Helmuths adgang til IT-skrivebordet fjernes.
Jørgen oprettes som bruger. Samt Thyras adgang til
samme oprettes. Karsten sørger herfor.

2. Skader som følge af stormen.

3. Skader i præstegårdshaven m. m.

4. Bemyndigelser/ til it-adresser.

Det besluttes, at vi opretter fælles LRA-postkasse.
Karsten sørger herfor sammen med Thyra.
Mail-adresser til alt personale efterlyses af MR.

5. Møde med Stiftet, om varmesituationen, i Øsby
kirke.

6. Møde i Stiftet, om lønforhandlinger med
Henrik.(3f) (Niveau-2-forhandlinger)

7. Orientering om, hjælpeaftale med Halk.
8. Dagsorden for mødet d. 16-11-13
9. Dato for syn. Øsby kirke, Kirkevej 7, den gamle
konfirmandstue og præstegården.
-I præstegården deltager formand og et valgt
medlem, blandt menighedsrådet. Der skal deltage
en bygningssagkyndig, og det bliver mig (uden
honorar).
10. Evt.

11. Lukket møde.

Peder går videre med oprettelse af samlet telefonpakke for pastoratet og indhenter tilbud fra TDC
SKI.
Bjarne orienterer fra mødet 21-10-13:
Udbedringsproces af problemerne med opvarmning
af kirken ved alter og orgel igangsat af stiftet,
provstiudvalget betaler. Karsten har referat fra
mødet.
Afholdes torsdag 14-11-13. Karsten orienterede.
Thyra retter op på lønudbetalingsperioderne for
gravermedhjælperne med virkning fra decembers
lønudbetaling.
Karsten orienterede.
Karsten orienterede om sine idéer.
Dato for syn: Torsdag den 21-11-13 kl. 14.30
startende på Kirkevej 7.

Præsten har orienteret om, at Mikaelas el-klaver
skal udskiftes. Der er positiv stemning for, at det
besluttes, at der indkøbes et nyt. Det tages op ved
næste ordinære møde.

