Dagsorden / Øsby – Årø Menighedsrådsmøde.
Mødetidspunkt.: d. 02-07-2014 kl. 19.30, Kirkevej 7, Øsby
Fraværende: Mikaela
Referent: Peder

Dagsorden.

Beslutning.

1. Fremtidig forretningsgang
- Dagsorden, protokol,
godkendelse og
underskrift.
- Hjemmeside,
- Punkt fire fra sidste møde
- Regnskabs aflevering
- M.m.

Regnskab skal indsendes digitalt med en kopi af underskrevet referat af det
møde, hvor MR har godkendt regnskabet, samt kopi af underskrevne referater fra
hele det foregående, dvs. regnskabsåret. Dette betyder, at vi skal tilrettelægge
vores mødekalender, så det passer med terminerne med regnskabsindlevering.
Dette må vi vende ved januar-mødet 2015.
For fremtiden sender Peder referatet ud til alle medlemmer senest dagen efter
mødet, så man stadig har mødet klart i hu. Mailen sendes med automatisk
kvittering for modtagelsen/læsningen. Medlemmerne forventes at have læst
referatet senest andendagen efter mødet. Hvis der i øvrigt ikke er nogle
anmærkninger, udsendes referatet til personalet senest tredjedagen efter mødet.
Vi skal have et fast punkt, der hedder godkendelse og underskrift på de fremtidige
møder.
Der efterlyses også et fast punkt, der hedder personale/personalerepræsentant.
Samt i det hele taget fast orientering fra præst, formand, udvalgene. Også gerne
mere udpenslede punkter, der gør det lettere at se om, der skal debatteres eller
besluttes noget. Der efterlyses også statusopdatering, opfølgning på de ting, som
vi har vedtaget tidligere; fx den gamle konfirmandstue.
For fremtiden er vores referater og dagsordener tilgængelige på hjemmesiden.
Peder tager sig af dette.
Det debateres, om vi også skal have et årligt menighedsmøde, hvad der vist
egentligt også er pligtigt. Fra Halk-Grarup oplyser Thyra, at de der typisk har gjort
det sammen med et adventsarrangement, ellers kommer der ikke så mange til
den slags. Vi fortsætter overvejelserne.

2. Personalesituationen.
- Orientering

Lise godt i gang og er i dialog med Flemming om implementeringen af hendes nye
opgaver i sognehuset, og hun har underskrevet tillægget til hendes
ansættelseskontrakt.
Monica har fået nyt ansættelsesbrev frem til 01.08.14. Det besluttes i enighed, at
hun tilbydes fast ansættelse fra samme dato.
Flemming forsøger at finde APV'erne med indeholdte dispensationer for at få
klarhed over hele arbejdspladsen Øsby Sogns kirker og kirkegårde: Er der evt.
dispensationer som skal forlænges?

3. Samarbejde med Halk
- Hvordan skal samarbejdet
strikkes sammen? Hvordan
skal oplægget til
fællesmøde, med de to
kirkegårds udvalg se ud.

Karsten fremlagde sit forslag: Flemming aflønnes fifty-fifty af de to menighedsråd.
I hvert pastorat er der dertil en fuldtidsansat gravermedhjælper og en deltidsansat
gravermedhjælper (75%, dvs. én som vinterfyres). Kirkegårdsudvalgene skal
aftale: Bemanding på hvilke dage; regler for indkøb; maskiner; skiltning med
træffetider og telefonnumre; regler for administration; ekstratimer til ekstraarbejde
betales af den, der rekvirerer.
Det diskuteres om procentsætningen fifty-fifty er helt rigtig. Men som
udgangspunkt, er man enige om, at det er godt nok. Ellers må man jo justere på
det undervejs.
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Rådet ser samlet set Karstens udspil som et fint udspil. Vigtigheden af en fast
træffetid/fast(e) træffedag(e) på Øsby kirkegård nævnes dog igen af flere som en
ting, vi bør have med som ønske i forhandlingerne med Halk-Grarups
kirkegårdsudvalg. Det nævnes også at samarbejdet bør evalueres løbende,
mindst hver tredje måned.
Karstens udspil har rådets opbakning, og han kan gå videre med det.
I den videre samtale kommer vi frem til, at Jacob Lysmose og Thyra begge bør
deltage i mødet med Halk-Grarups kirkegårdsudvalg. Det diskuteres nemlig om
Flemming bør kaldes graver eller kirkegårdsleder i det nye samarbejde, og det vil
Lysmose kunne hjælpe os med at afklare.
Endeligt nævnes det også, at det under punkt 1. omtalte årlige menighedsmøde i
år oplagt kunne lægges i forbindelse med, at samarbejdet de fire kirkegårde
imellem opstartes. Dette vil nemlig være noget folk har en mening om og/eller har
spørgsmål til.
Endeligt ønsker Jens det noteret, at han er forbeholdende over for
graversamarbejdet med Halk-Grarup. Men da vi demokratisk har besluttet os for
at gå den vej, vil han selvfølgeligt støtte op om og ikke modarbejde processen.
4. Evt.

Det oplyses, at Mikaela påtænker at indkøbe koralbog for den tyske salmebog;
formentligt koster den omkring 1000 kroner. MR støtter hende i dette.
Næste møde bliver 6. August onsdag kl. 19.30.
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