Referat af menighedsrådsmøde
afholdt onsdag 03-12-2014 kl. 19.30 på Øsby Kirkevej 7
Dagsorden
1. Godkendelse af referat
fra sidste møde.
2. Nyt fra
personalegruppen.

3. Indkøb af
kopimaskine, iPad til
formand og pc til
graver-funktionen.

4. Økonomi ved Thyra:
- Honorar, særlige
opgaver.
- Regnskab ang.
graverne.
- Kursus til Thyra om
slutregnskab.
5. Reparation af
bygninger osv.:
- Handlingsplan for
præstegården og den
gamle konfirmandstue
(= de fredede
bygninger).
- Jordvarme, bi-måler,
efter reparation,
tømning og tilpropning
af gammel olietank.

6. Samarbejdsaftale med
Halk-Grarup.

7. Samarbejde i
menighedsrådet.

8. Evt.

9. Evt.
personalesituationen.
Lukket møde.

Beslutninger
Til godkendelse:
Godkendt og underskrevet
Til orientering:
-Reparationer sat i værk på radiatorer ved orgel. Opmaling på præstetavlen er godkendt.
-Lys sættes op på wc i Øsby Kirkevej 7. Tørreskab skal opsættes: Flemming sættes til at leje
makuleringscontainer til oprydning af det dokumentskab, som skal flyttes for at skabe plads til
tørreskab.
-Rester fra oprydning i den gamle konfirmandstue: Fotografier tages af den gamle ”børnealtertavle”, og
den kasseres pga. svamp. Skrivetavlen overdrages til præsten.
-Graverne vil nok prøve at tage billeder af deres arbejde til brug i det nye sogneblad.
Til godkendelse:
-Pc til graver og iPad formand bliver i alt 11.596 kr. Indkøbet er godkendt.
-To tilbud på kopimaskine fra kontor syd fremlægges. Der er stemning for ikke at benytte sig af Kontor
Syds servicepakke til 6.200 kr./året evt. Kan denne pakke komme på om to år. Vi er interesseret i
modellen til 25.310 kr., men Thyra vil gerne gøre forsøget lige at undersøge om, vi ikke har en eller
anden rabataftale.
Til godkendelse:
-Thyra finder en honorarforhøjelse på sin plads grundet i den store arbejdsbyrde med regnskab for
Øsby-Aarø MR (forhøjelse på 4000,-/året) og med udregningen af graversamarbejdet (forhøjelse på
3000,-/året; tilsvarende også hos Halk-Grarup). Der er opbakning hele vejen rundt, og det er godkendt.
-Thyra fremlagde graverregnskabet. Det er godkendt. Ros til graverne for fine besparelser og gode
kreative løsninger i det hele taget.
-Karsten har i øvrigt bevilliget Thyra et kursus i årsafslutning.
Til godkendelse:
-Det er godkendt, at Karsten til de aktuelle opgaver har trukket Næssets Murer ind i stedet for den på
sidste møde aftalte murer, da han ikke har kunnet opspore den aftalte murer. Murerne har fået lov til
at lappe på konfirmandstuen uden at overskride de 50.000 kr. De tager sig også af det sydvestlige
hjørne af præstegården, hvor der lang tid har manglet en tagsten, og hvor der nu gror alger på væggen.
Og tagrender efterses på hele bygningen, og der justeres.
-Jordvarmen kører. Bi-måler er monteret. Peder informerer, at det foreløbigt ser ud til, at der er en god
besparelse, og at der ikke indtil videre er problemer med at varme stuerne op.
-Olietanken skal tømmes, og der skal laves tankattest på den
-Peder fremlagde konkret idé-projekt for sort metalhegn mellem konfirmandstue og præstegård med
port for at lukke til haven, og så ungerne ikke løber ud på vejen. Martin Hansen, Øsbygade, ville kunne
gøre det til 15.000-20.000 kr. Jørgen påpegede, at hvis det skulle være, så skulle det laves ordentligt, og
jernet være galvaniseret. Dette er der enighed om. Den konkrete pris opleves af rådet som noget høj,
og Anette Sønnichsen prøver lige at indhente andre tilbud at holde det op imod.
-Forsatsruder til kirken: Projektet er sat i gang. Vi vil kunne se udkast til januar 2015. Provstiudvalget er
orienteret. Det besluttes, at der i den kolde tid bare må fyres ekstra, og at termogardinerne bruges så
vidt muligt til at tage det værste træk, indtil løsningen med forsatsruder er en realitet.
Til godkendelse:
Jens Andersen mener ikke, at vi på rådet rigtigt har fået taget diskussionen om graversammenlægningen med Halk-Grarup; om den skulle træde i kraft, og om hvordan den skulle være i
praksis. Det konstateres, at det har sin rigtighed, at vi faktisk ikke formelt har besluttet at indgå i
samarbejdet. Dette kommer således til at stå til diskussion og godkendelse på næste møde.
Jens Andersen fremlagde nogle bekymringer ang. gennemsigtighed og åbenhed internt i rådet. Flere
kunne godt genkende problemet. Der blev taget en åben samtale om situationen, og der var enighed
om fremover at forsøge at forbedre situationen, så alle kan føle sig lige inddraget og informeret i rådets
beslutninger og arbejde i det hele taget.
Der arbejdes på en fælles ansøgning med Halk-Grarup, Hoptrup, Vilstrup, Øsby-Aarø Menighedsråd om
en ekstrabevilling fra stiftet til en fælles menighedskoordinator sognene imellem til brug for
administrative opgaver. Dette da stiftet selv har udtrykt sig velvillig heroverfor i forbindelse med de
25% præstestilling, som spares ved oprettelsen af det fælles præsteembede for Halk-Grarup-Vilstrup.
Til orientering:
Karsten orienterede.

