Referat / Øsby – Aarø Menighedsrådsmøde
Mødetidspunkt kl. 19.30 d. 5.11.2014 Øsby Kirkevej 7.
Fraværende: Peder - Referent Anette S./Marian
1. Godkendelse og underskrift af referat fra sidste møde
den 1.10.2014
2. Årlig valg af formand, næstformand, kirkeværge,
Kasserer, sekretær, kontaktperson, bygningskyndig
underskriftsberettiget
3. Fremlæggelse af kvartalsrapport v/Marian
4. Hvad skal vi deltage i op til jul?

Referat godkendt og underskrevet
Formand valgt med 6 stemmer, næstformand valgt med
6 stemmer. Udvalgsmedlemmer genvalgt.
Kvartalsrapport gennemgået og godkendt
29.11. Julen rundt i Øsby – Julen synges ind i Øsby kirke
kl. 11.30.
30.11. Vi synger julen ind sammen med Domkirkens
Drengekor kl. 19.30.
5.12. Gran og gløgg kl. 14 – 16, alle er velkommen
23.12. Julegudstjeneste på Øsby Plejehjem kl. 15.00,
menighedsrådet giver lagkage og småkager,
menighedsrådet er repræsenteret af 2 medlemmer.
Diskussion om julefrokost/nytårskur med menighedsråd
og personale fra Halk/Grarup- og Øsby/Aarø
Menighedsråd, Karsten tager kontakt til Peter Jakobsen
om nytårskur.
Vedtaget af der indkøbes tørreskab til arb.tøj –
Flemming indkøber.
Vedtaget at der indkøbes ny/brugt kopimaskine til
Kirkevej 7. Karsten, Mikaela og Peder tager til Kontor
Syd for at se på kopimaskine.
Vedtaget at der indkøbes ny PC til graverne, i samråd
med graver, og I-pad til Formand, Karsten undersøger
hos PC-konsulent, der er tilknyttet Øsby/Aarø
Menighedsråd.
Gl. konfirmandstue skal tømmes for værdier, rest skal
køres på genbrugspladsen, Anette E. taler med
Flemming om det er noget personalet kan? Taget på
konfirmandstuen skal repareres – Karsten kontakter
murer Henrik Knudsen.
Optegning af præstetavle afventer tilbud fra Malerfa.
Carstensen.
Jordvarme i præstegården igangsættes i uge 46, præsten
er informeret.
Samarbejdsaftale mellem Halk/Grarup- og Øsby/Aarø
Menighedsråd på graverområdet omdelt til
gennemlæsning og diskussion/godkendelse på næste
møde.
Karsten orienterede fra formandsmødet som provstiet
vil afholde hvert halve år. (herunder om økonomi, digital
kommunikation udvikles, It skal højnes og
organisationen skal slankes.
Der er observeret rottehuller ved Øsby kirke Flemming
tager kontakt il Haderslev Kommune for at få sat gang i
bekæmpelse.
Rengøring /udluftning i Øsby kirke er påbegyndt for at
komme misligholdelsen til bunds.

5. Opsamling af løse ender:
Tørreskab, kopimaskine, PC/I-Pad ,konfirmandstue,
jordvarme, optegning præstetavler, samarbejsaftale

6.Referat fra Provstiets formandsmøde

7. Orientering fra personalet
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Mikaela undersøger stadig køb af tysk koralbog.
Mikaela mangler en pedal til keyboard, hun indkøber en
sådan.
Karsten, Peder og Mikaela undersøger og indkøb af
skabe til sognehuset.
Mikaela stopper løn til kor fra 1. januar 2015 og pengene
bruges til kulturel oplevelse for kor.
Snerydning ved Øsby Kirke og præstegården udføres af
graver, med de tillæg der skal til.
Oprydning i januar på Kirkevej 7, Flemming bestiller
container til personfølsomme papirer, aftaler med Thyra
og Peder hvornår de har gennemgået diverse
papirer/ting.
Adresseliste ajourføres
”Stiftsårsbog” årets gang i stiftet/Biskoppens
årsberetning bestilles til menighedsrådets medlemmer,
præsten og 1 til personalet.
Forespørgsel fra præsten i Hoptrup, om det kunne være
en ide om der på Næsset ansættes en administrativ
medarbejder til at varetage opgaver så som at føre
kirkebøger m.m. Karsten deltager i et møde den
26.11.2014. Menighedsrådet støtter op om forslaget
hvis det ikke skal betales ud af ligningsbeløbet.
Næste års prioritering i Øsby Kirke: Forsatsvinduer,
varmeforbrug.
Karsten orienterede

8. evt.

9. Lukket møde – personalesag
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