Referat af Øsby-Årø Menighedsrådsmøde
Mødetidspunkt: 04-06-2014, Kirkevej 7, Øsby 19.30
Dagsorden
1. Orienteringer, lukket møde:
a. Jobcenter, Lise aftale.
b. Steen, sygemelding,
c. Graver aftale, med Halk
d. Deltager til landsmødet?
2. Arkitekt Gennemgang af
projekter
- EL- varme i
kirken.

3.

Kalkning af kirke og præstegård.

4. Opvarmning og præstegård

5.

Fremlæggelse af buget.

6.

Orientering fra kulturudvalget.

7. Protokol føring (elektronisk)
Hjemme siden ?

8. Møder i sommer/lørdags møde ?

9. E.V.T.

Fraværende: Mikaela
Referent: Peder

Beslutning
LUKKET MØDE

ARKITEKT-GENNEMGANG AF PROJEKTER - EL-VARME
TIL KIRKEN OSV.
Afviklet i dag. Arkitekten betales af kulturarvsstyrelsen.
Arkitekten udarbejder en liste over forestående
vedligeholdelsesopgaver og ønskede projekter (sognegård
osv.) og sætter anslåede priser på, og så kan vi derudfra
prioritere i opgaverne og derudfra også ansøge midler via
provstiudvalget. Arkitekten udarbejder udkast til bænkefjerning forrest i kirken og udkast til sognegård til brug for
ansøgning af finansiering af disse projekter.
KALKNING AF KIRKE OG PRÆSTEGÅRD
Karsten indhenter priser/tilbud og vurderer ud fra budgettet,
hvad og hvem vi skal benytte os af.
OPVARMNING OG PRÆSTEGÅRD
Der er indhentet to tilbud, som er videresendt til
provstiudvalget. Peder fremlagde den overvejelse, om man
evt. skulle få en ekstern konsulent
FREMLÆGGELSE AF BUDGET
Thyra har fremlagt budgettet og det er godkendt.
Vi har styr på aktiviteterne for resten af 2014, og vi er godt i
gang med planlægningen af 2015.
Peder fremlagde, at vi uden videre kan overgå til at føre
vores protokol elektronisk (dvs. vha. PC), hvad der på mange
måder vil være en effektivisering, også ift. tilgængelig på
hjemmesiden. Vi har provstens godkendelse hertil. Der var
enighed om, at dette var en god idé. Hvad angår underskrifter
føres disse fra nu af altså kun på udskrifter af EDBreferaterne, som opbevares i en mappe på præstegården.
Næste møde bliver regulært møde den 2. juli kl. 19.30. Hen i
mod september vil vi planlægge et lørdagsmøde, alternativ et
søndagsmøde i umiddelbar forlængelse af en gudstjeneste.
INTET

