Referat af menighedsrådsmøde.
Afholdt onsdag d.07-01-2015 kl. 19.30 Øsby Kirkevej 7.
Dagsorden.
Afbud: Peder Kristiansen
1. Godkendelse af referat fra
sidste møde.
2. Nyt fra personale gruppen.

3.

Fast læggelse af personale
repræsentation i
menighedsrådet.

4.

Datoer for møder i det
kommende år.

5.

Fastlæggelse af Peders
betaling, af egen andel. (EL)
Orientering, projekt varme
begrænsning, i kirken.

6.

7.

Samarbejdsaftale med Halk.

8.

EVT.

Beslutninger.
Til godkendelse
Godkendt og underskrevet
Til orientering.
Der inst. nyt lys på badeværelse v/spejl.
Lys m/sensor udenfor.
Varmeskab installeres.
Der undersøges om varmeteknik på Aarø kan gøres enklere, evt. fra mobiltlf.
Præstetavle i Øsby males om, der er ikke harmoni i afstanden til tidligere navne.
Der tjekkes om præstetavle på Aarø er korrekt.
Til beslutning.
Der skal vælges personalerepræsentant for 1 år af gangen ved afstemning efter
gældende regler, kontaktperson skal være tilstede, der er indkaldt til møde den
22.januar 2015, samtidig orienteres personalet om regnskab for 2014 og budget for
2015, samt kommende projekter.
Anette E. undersøger ang. kurser i kommunikation og samarbejde for personalet.
Etik kursus er for enkelt personer på Amu-Center.
Anette S. undersøger ved Menighedsrådsforening og arbejdstilsyn om et én-dags
kursus/foredrag.
Til beslutning.
Onsdag den 4. februar 2015 (Mødet startes med sidste oprydning af loftet, Thyra,
Anette og Marian rydder de gamle dokumenter den 22. januar 2015 efter
personalemøde)
Onsdag den 4. marts 2015 (godkendelse af regnskab 2014)
Onsdag den 8. april 2015 – kirkesyn Øsby og Aarø start kl. 17.00 på Kirkevej 7,
afgang til Aarø kl. 18.40, afsluttes v/Bjarne med forplejning.
Onsdag den 6. maj 2015
Onsdag den 3. juni 2015 (budget godkendes)
Juli og August – sommerferie
Onsdag den 2. september 2015
Onsdag den 7. oktober 2015
Onsdag den 4. november 2015
Onsdag den 2. december 2015
Til beslutning.
Standardtakst -4.600 kwh pr. år.
Til orientering.
Karsten orienterede om projekt varme i Øsby kirke til en samlet pris af 1.500.000 kr
(se Karstens mail af. 10.1.2015) Provstiudvalg inviteres til møde for orientering
inden provstiudvalgsmøde. Menighedsrådsmedlemmer var positive.
Til godkendelse.
Snakken gik om formidling af information – hvem, hvad, hvor og hvornår i
personalegruppen.
Hvem har kompetencer til at ansætte medarbejdere.
Bemandingen i 2014 (et år) der ikke nødvendigvis kan bruges fremadrettet.
Formaliteter til gældende regler skal overholdes.
Ændringer til samarbejdsaftalen med:
Under nuværende personale tilføjes - gravermedhjælp - Ansat i Øsby-Årø,
deltidsansat.
Nyansættelse af leder – der tilføjes - Enighed mellem de to menighedsråd.
Under Samarbejdets organisering rettes – kirkegårdsleder til Ledende graver.
Thyra laver ændringerne – sender dette til godkende og tager det derefter med til
underskrift i Halk og derefter i Øsby.
Kopimaskine bestilles.
Peder og Mikaela ser igen på hvilke skabe de skal bruge.
Orientering af økonomi for 2014 ved Thyra - driftsoverskud ca. 100.000 .
Lys på kirkegårdssti mod øst – der tages stilling i løbet af sommeren.
Der købes nye rullegardiner til vinduer i mødelokalet.

