Referat / Øsby – Årø Menighedsrådsmøde.
Mødetidspunkt.: KL. 17.00 d. 01 - 10 - 2014 Øsby Kirkevej 7 .
Fraværende: Bjarne. Referent: Peder
1. (Lukket møde)
2. Godkendelse af referat fra sidste
møde, 03-09-14. Samt
underskrifter af referaterne af
møderne 02-07-14 og 03-09-14.
V/ Peder
3. Kirkegårdsregulativet: Vi skal have
vores vedtægter for kirkegårdene i
orden. Peder har indskrevet PU’s
anmærkning i vedtægten og har
lavet forslag til, hvordan vi
imødekommer disse, hvor det har
været ligetil. Men der er en del af
tage stilling til endnu. Vedhæftede
bruges som et arbejdsark.
V/ Peder
4. Gennemgang og kommentarer til
revisionsprotokollaterne for
regnskab 2013:
Revisionsprotokollaterne ligger i
vedhæftning. Menighedsrådets
behandling af protokollaterne skal
lægges ind igen samme vej inden
den 15. oktober. V/Thyra
5. Aftale mødedatoer for resten af
året.
V/ Thyra og Marian

6. Karstens møde med arkitekten.
Referat af mødet.
V/ Karsten
7. Godkendelse af forpagtnings
kontrakter (Stiftet). V/ Karsten

8. Mikaelas deltagelse i
plejehjemsgudstjenester med
dertilhørende fællessang. En evt.
forhøjelse af Mikaelas timesats,
hvilket kun kan være i vores
interesse, for at skabe så god en
stilling for vores organist som
muligt. V/ Peder og Anette

Referat godkendt. Referater underskrevet.

Provstiudvalgets rettelser til kirkegårdsregulativet blev gennemgået og
forsøgt taget ad notam. Peder indskriver rettelserne ind og sørger for, at
regulativet bliver indsendt igen.

Revisionsprotokollaterne og revisors erklæring vedrørende regnskab for
2013 er gennemgået, og vi har ingen kommentarer.

Orientering:
 Inden 15. november: PU returnerer det endeligt godkendte
årsregnskab (2013) til MR.
 Inden 1. december: MR behandler og sender 3. kvartalsrapport (2014)
til PU (gerne elektronisk som PDF-fil). Dette nås også på mødet den 5.
nov.
 Senest 15. december: PU returnerer det endeligt godkendte budget
(2015) til MR. Dette nås på mødet den 3. dec.
Arkitektens helt uofficielle arbejdsskitser af et nyt sognehus blev fremvist
og undersøgt med stor nysgerrighed. Vi nedsætter et sognegårdsudvalg
næste gang. Ang. jordvarme: Sagen ligger pt. hos Haderslev Kommune og
venter på byggetilladelse; vi håber på, at vi når det inden jul.
Orientering: Thyra informerede, at det lader til, at de er godkendte.

Peder fremlagde situationen, at Mikaela ikke længere er hindret af kor til
at deltage i plejehjemsgudstjenester. Anette fremlagde vores
muligheder:
1. Vi kan starte forfra med en opmåling af hendes stilling.
2. Eller bare skrue op for det ugentlige timetal.
3. Eller fortsætte med separat aflønning for Mikaelas deltagelse i
plejehjemsgudstjenester, hvad vi gør lige nu.
Anette vil vende det med Mikaela selv på MUSamtale 21. okt. for at høre,
hvad hun måtte ønske. Indtil da fortsætter vi med løsning 3.

9. Øsby kirkes lugt-fugt-standard skal
debatteres. Peder vil gerne have et
firma på udefra til at forestå en
grundig rengøring af Øsby Kirke ud
over den forestående årlige
hovedrengøring. Det lugter i
kirken. Vi kan ikke byde bygningen,
menigheden eller personalet det.
V/ Peder
10.Kirkebladets fremtid og Udgivelse.
V/ Peder

11.Forespørgsel om at ændre
ringetiden i Øsby til ½ time før
gudstjenesten. Tages op på næste
møde.
V/ Anette Eilers
12.E.v.t.

Peder fremlagde sine sorger, og der var lydhørhed og forståelse omkring
bordet ift. problemet. Vi blev enige om at satse på, at den forestående
årlige hovedrengøring vil kunne gøre den afgørende forskel. Anette Eilers
vil dog gå videre og undersøge, hvem der vil kunne indkaldes til rengøring
i højderne på lift af vinduer mm. Dette må personalet ifølge
Arbejdstilsynet ikke gøre selv. Vi følger op på dette ved næstkommende
møde.

Peder orienterede om den positive modtagelse, som idéen om et
fællesblad med idrætsforeningen og borgerforeningen har fået fra disse
parter. Projektet involverer, at vi opsiger samarbejdet om layout og
trykning med Stiftsbogtrykkeriet, da vi vil kunne gøre det billigere med en
anden part, og derved have mere til et bedre layout på bladet. Et
redaktionsudvalg på tværs af de tre sammenhænge er nedsat, og vi
satser på, at det første blad vil være ude og omdelt medio november.
Peder sidder i udvalget på vegne af kirken. Bladets økonomi ligger
officielt under Ø.I.F.
Der er enighed om, at der fra og med næste kirkeblads (dvs.
sognefællesbladets) udgivelse kun vil blive ringet en halv time før
gudstjenester i Øsby Kirke. Dette vil blive annonceret i bladet.








Mikaela har indhentet et tilbud om orgelstemning.
Mikaela foreslår, at deltagerne i Juniorkoret ikke fremover får løn;
det er kun til administrativt besvær. Så hellere bruge pengene på en
god oplevelse, fx en udflugt for koret en gang om året. For dette var
der stor forståelse.
En bedre kopimaskine efterlyses af hele personalet.
Skabe til den ene ende af det store rum i kirkehuset efterlyses af
Mikaela til brug for hendes kor.
Gravergruppen efterlyser varmeskabe.
Jens Andersen påpeger, at præstetavlerne bør opdateres.

